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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะ ต้องใช้             
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน  
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบาย           
และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรระหว่างปี) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
      กลุ่มนโยบายและแผน 

   ค ำน ำ 



(ก) 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการ       
จัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง  
พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรี    
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับใช้เงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงาน 
ในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เป็นองค์กรคุณภาพ  บูรณาการจัดการศึกษา  ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่น  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ระบบ

ราชการ 4.0 
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการหน่วยงานทุกสังกัด
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมค่านิยม

ตามบรรทัดฐานที่ดีงาม  มีจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง  มีวินัย  และจิตสาธารณะ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน  ผู้เรียนและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา  ยึดแนวทางการด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณลักษณะ  และทักษะการเรียนรู้  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21 



(ข) 

ค่านิยมองค์กร 
“ทันสมัย ใส่ใจบริการ ประสานงานเชิงบูรณาการ” 

เป้าประสงค์รวม 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)

และมีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับสูง 
3. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงน าเทคโนโลยีดิจิทัล  และคิดค้น พัฒนานวัตกรรมมาใช้

ในการด าเนินงานอย่างมืออาชีพ 
4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานทุกสังกัด 
5. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส  เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สืบสาน  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรม ค่านิยมตาม

บรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง  มีวินัย และจิตสาธารณะ  รักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. ผู้เรียนและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
9. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
2. การพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ผู้เรียนและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาน้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. การพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ 
ตลาดงาน และการแข่งขันสู่สากล 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ค่านิยม
ตามบรรทัดฐานที่ดีงาม

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกในคุณค่าความเป็น
พลเมืองพัทลุง  มีวินัย จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม



(ค) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบ

ฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครอบคลุม ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน

2. คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาทุกรูปแบบ ทุกประเภท
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต

5. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ตาม
หลักธรรมาภิบาล

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีนวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

4. บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษามีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ 

ส่งเสริมแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 

  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนของหน่วยงานทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
  บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

และเสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
  พัฒนากลไกการบูรณาการการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสู่ระบบราชการ 4.0 



(ง) 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

(ฉบับใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างป)ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 1 62,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 8 332,250 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

3 64,200 

รวมทั้งสิ้น 12 458,450 



(1) 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ก) 
สารบัญ (1) 
ส่วนที่ 1 บทน า  1 

- ความเป็นมา   1 
- วัตถุประสงค์  1 
- วิธีการด าเนินงาน  1 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ  2 

ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  3 
1) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  3 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  5 
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  5 
4) แผนการปฏิรูปประเทศ  6 
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564      8 
6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)      8 
7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)      9 
8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)      9 
9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579      12 
10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ พ.ศ. 2564      15 
    และ “การศึกษายกก าลังสอง” 
11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค   19 
12) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ      20
13) อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      26 
14) ผลการวิเคราะห์ SWOT  32 
15) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยยะมติคณะรัฐมนตรี        35 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
 ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  62 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) 
- วิสัยทัศน์       62 
- พันธกิจ   62 
- ค่านิยมองค์กร   63 
- เป้าประสงค์รวม   63 
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย       63 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์            64 
- ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์      65 



(2) 

สารบัญ (ตอ่)
หน้า 

ส่วนที่ 4  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  68 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) 

1. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 68 
2. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 77 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 88 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 96 
5. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ

กระทรวงศึกษาธิการ
105 

6. โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับจังหวัด 110 
7. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 116 
8. โครงการติดตามเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 121 
9. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 126 
10. โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 131 
11. โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 136 
12. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง

ผ่านกลไก ปส.กช.จังหวัดพัทลุง
139 



(3) 

สารบัญ (ตอ่)

หน้า 

ส่วนที่ 5  ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ    144 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

     (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) 
ภาคผนวก   

-  ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
   แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
   (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ  
   รายจ่ายประจ าปี)  ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 
-  ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
   กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการ  
   จังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
-  คณะผู้จัดท า 

…………………………………….. 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2 564 ของ ศธจ.พัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี)      1 

ส่วนที ่1 
บทน า 

ความเป็นมา 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 มาตรา 9 (1), (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัด
ให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของ
รัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีด าเนินงาน 
1. ศกึษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564    
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค           
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) 

3. ทบทวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) 

4. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เพ่ือชี้แจงแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าโครงการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี 

5. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
(ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) 

6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) ต่อผู้บริหารระดับสูง 

7. จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

8. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) ทางเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน และทุกกลุ่มงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ 

กรอบแนวคิด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

(ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) ได้จัดท าภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
แนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 

 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4) แผนการปฏิรูปประเทศ
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)
7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
8) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564
11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
12) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
13) อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14) ผลการวิเคราะห์ SWOT
15) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศได้ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  

หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา 
ภาคบังคับ 
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 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา   
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง 
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ
และตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์       
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา     
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

(1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  

(2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู    

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ  
และระดับพื้นท่ีดังกล่าว  

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ  
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2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

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

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บท
เพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผน
แม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 16 แผนย่อย แต่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผนย่อย ดังนี้ 

 (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
3.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเมือง    
น่าอยู่อัจฉริยะ 

 (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
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 (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
วัยแรงงาน 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 การพัฒนา 
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้าง
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
 (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือเป็นเปูาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให้ท าการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย         
ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน รวม 13 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รวม 8 ด้าน  

 (1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในเปูาหมายที่1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ประเด็นปฏิรูปที่ 1 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็น
ปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ก าลังคน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
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  (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในเปูาหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้  
การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้ว  
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเปูาหมายที่ 1 
ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ส าหรับประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ  
  (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเปูาหมายที่ 2 
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี  
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
  (9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในเปูาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบในเปูาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการปูองกันและเฝูาระวัง และประเด็น
การปฏิรูปที่ 2 ด้านการปูองปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ประเด็นที่      
1.1)  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนา
ระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.1) การด าเนินการ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ
ในสถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
อาจารย์ ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ      
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่ 4.3) เส้นทาง
วิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5 ) องค์กรวิชาชีพครู 
และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง         
ในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่ 5.2 ) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
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และจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  

  เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษา 
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

  เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ประเด็นที่ 7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data 
for Education)ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 
(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) 
เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม         
ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย    
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเปูาหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3) การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทาง  การด าเนินการ
ปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 
16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่
นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม 
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
นโยบายที่ 3) ปูองกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพ     
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การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน     
ความมั่นคงภายใน สอดรับด้วย แผนที่ 10) แผนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้าง      
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 
12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก  
5 นโยบายเรง่ด่วน ดังนี้  

 นโยบายหลักที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) 
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบาย
หลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) 
นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) 
นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  นโยบาย
เร่งด่วนที ่10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับทุกคน ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เปูาหมาย (Goals) 169 เปูาประสงค ์
(Targets) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยได้มี
การด าเนินการก าหนดและจัดท ากรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไก   
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การติดตามผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 

 เปูาหมายที่ 4 เป็นเปูาหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ (1) ก าหนด
นโยบายและอ านวยการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) ก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเปูาหมายที่ 4 และเปูาหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดท า Roadmap การขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนในเปูาหมายที่ 4 (4) ให้ค าปรึกษาและก าหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปูาหมายที่ 4 และเปูาหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ 
(5) ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 

 ตัวชี้วัดเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เปูาหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษา 
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ประกอบด้วย 
เปูาประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดท าตัวชี้วัดเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจ าแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลกที่ทุกประเทศจะต้อง
รายงาน และ (2) ส่วนที่ก าหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการ
เก็บข้อมูลในประเทศและการจัดท าฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  

 ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

 4.1.1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด : ตัวชี้วัด
ทดแทน : ค่าเปูาหมาย รอ้ยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สช. : หน่วยร่วม
สนับสนุน) 

 4.1.4) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเปูาหมายไว้ที่ร้อยละ 
100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 

 4.1.5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม :  ค่าเปูาหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 

 4.1.6 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด  
เพ่ิมเติม :  ค่าเปูาหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. :      
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) 
ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : 
หน่วยร่วมสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย่อย
เทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเปูาหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ
ศึกษา 45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
    4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา  ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน :             
ค่าเปูาหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
      4.3.1.3 จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเปูาหมาย 
ระหว่างก าหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 
       4.3.1.4 จ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัดหลัก 
: ค่าเปูาหมายระหว่างก าหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จ าเป็น  ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความ
รุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัด 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความส าคัญทุกระดับ 
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน 
ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา 
ทีอ่่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
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   4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟูา (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการปรับให้ 
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วดัหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : 
หน่วยร่วมสนับสนุน) 
    เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่าน       
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่ก าหนด ประกอบด้วย 
       4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น 
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับการอบรมครู 
(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจ าการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจ าการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเปูาหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
 
9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบ
เปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคน
ให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิด
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม 
(All For Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
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   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์       
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล
และปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน -ชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต   
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  4) แหล่ง
เรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบ
การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย  
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จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  3) ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 2) ส่งเสริม
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  5) ระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ     
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
   หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่น
ด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และ  
มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายฯลฯ                    
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่ งยืน                        
รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ               
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ       
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง      
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที ่
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- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต 
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ

ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์              
เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

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

 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
   - เฝูาระวังภยัทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คร ูและสถานศึกษา โดยเฉพาะภยัจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่               
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ             
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน             
และอนาคต  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน      
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                              
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ            
และสร้างรายได้  
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ 
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน                      
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็น            
กรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 
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(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณ
ที่มีความซ้ าซ้อน 
    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค   
และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ            
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอ               
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  
และด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
    อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน          
ในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจาก              
ที่ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก 
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand) แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
     การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ การศึกษา
ที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคน         
สู่ความเป็นเลิศตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)  
     ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้นอบรม
ครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาด
ต้องการ เพ่ือท าหน้าที่เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครูอ่ืน ๆ  
     แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่าน www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้
แบบ Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
     แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan : EIDP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความส าเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนา
ตนเองซึ่งจะช่วยให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงาน
เอกสาร ผู้บริหารทางการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อม
ไปสู่ผู้บริหารชั้นน า 
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     ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ท างานประสาน
เชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 
     นักเรียนยกก าลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 
     ครูยกก าลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ 
     ห้องเรียนยกก าลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
     หลักสูตรยกก าลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Enabler)  
    สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่  
    On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผ่านต ารา/ Presentation/ อุปกรณ์ทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
    Online : เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหา
จากผู้ผลิตอิสระ และผู้สนใจด้านการศึกษา  
    On-Air : เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เนื้อหามาตรฐาน และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน  
    On-Demand : เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
     โรงเรียนยกก าลังสอง: เน้นคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
  
11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง     
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ภายใต้เปูาหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
   ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลาง

เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน  
   ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ 

ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
     ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ 
และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย
และสิงคโปร์ 
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12) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. วิสัยทัศน์ 
   ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน   
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  2. พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และเทียบเท่าระดับสากล 
   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เป้าประสงค์รวม  
   1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเปูาหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงเสมอภาค 
  3) ก าลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
  4. ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล  
 

ที ่ ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

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

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

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

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 



 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.พัทลุง (ฉบบัใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี)      21 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 

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

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

7 จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม  
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

  

  5. แผนปฏิบัติราชการ 
  1) แผนปฏิบ ัต ิราชการ เรื ่องที ่ 1 การจัดการศ ึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคม                       
และประเทศชาติ 
   1) เปูาหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง                
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

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

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
เพ่ือการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 สป. (กศน. 
ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี          

ต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2) ส่ ง เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเ พ่ือปูองกันและแก้ ไขปัญหา                

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังห วัด
ชายแดนภาคใต้   
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  4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง     
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   4.2) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่  
   4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม   
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   1) เปูาหมาย 
    1.1) ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเปูาหมายประเทศ 
ร้อยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 
2 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

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

 
3 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี        

องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1)  ผลิตและพัฒนาก าลั งคนให้มีทั กษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการ              
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้             
และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
  4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะ            
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและเปูาหมายการพัฒนาประเทศ 
   4.2) กลุ่มโครงการ จัดการศึกษาและฝึกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  1) เปูาหมาย 
   1.1) ผู้ เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
   1.2) ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ           
และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณ      
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
(IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 

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

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน 
ในด้านการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา  
และได้รับข้อแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 สมศ. 

5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 สป. (กศน. 
สช. สคบศ. 
ส านักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 
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 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 และ

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

รูปแบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผล 
  4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาผู้ เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์             

และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4.4) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม       

ทางการศึกษา 
 1) เปูาหมาย ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสมกับช่วงวัย  
 2) ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 

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

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

2 จ านวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็น 

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

 
สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3 จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

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

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 
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   3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
   3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
   3.4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย            
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย 
   4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ การเทียบโอนความรู้ 
   4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เปูาหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                    
  2) ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และแหล่งข้อมูล 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 จ านวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

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

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง

ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

  

  3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

  4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

  4.2) กลุ่มโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

  4.3) กลุ่มโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

  4.4) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4.6) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4.7) กลุ่มโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
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13) อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี ้ 
   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 เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์   
ของกระทรวง 
       2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
       3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
       4) จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
       5) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของ
กระทรวง 
       6) ด าเนินการเก่ียวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
       7) ส่ งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
       8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
       9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับ
งานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวง 
       10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
       11) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้       
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
       12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ      
ของส 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 และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง 
โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
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     2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 
    “ข้อ 3/2 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย”  
    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 ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
     2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
     3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
     5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และ
ร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     6) ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้อง 
     7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
    4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา    
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16 และหน้า 134 วันที่        
3 เมษายน 2560)  
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     “ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด      
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับ เคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน       
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
     1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที ่
     2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา 
     3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา    
อย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์และประโยชน์สุข             
ของประชาชนเป็นหลัก 
     6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย” 
    “ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย
และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
     1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ        
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
     2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
     3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ      
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
     5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
     6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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     8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
     10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
     11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
    5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
     1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของ
กระทรวง 
     2) เป็นแกนกลางการประสานงานระหว่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศกับส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และระหว่างกระทรวง 
     3) งานเลขานุการของคณะท างานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง 
     4) เป็นเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามการด าเนินการของส่วนราชการและหน่วยงาน 
ในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
     5) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  
     6) ประเมินผล และจัดท ารายงานการด าเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
     7) ประสาน เร่งรัด และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด 
     8) เผยแพร่ และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
กระทรวง 
     9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย 
    6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส านักบูรณาการกิจการการศึกษา เป็น
หน่วยงาน และมีอ านาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มกราคม 2563) ดังนี้ 

 ข้อ 2 ให้จัดตั้ง “ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “สบศ.” เป็น
หน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษาและ
กิจการการศึกษาในระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัดในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
หน่วยงานและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลส าเร็จตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ 
 1) ด าเนินการงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

2) บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในระดับ
กระทรวงกับหน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัด ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง  
การปฏิรูปประเทศ 
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3) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการ ในการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ 
นโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4) ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงานเหตุภัยพิบัติและ      
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 

6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบูรณาการการศึกษาและกิจการการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

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

9) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท   
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้มอบหมาย 
    7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนหกภาค 
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดส 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 านักงานศึกษาธิการภาคกลาง และศึกษาธิการภาค 2 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง อีกหน้าที่หนึ่ง 
          2) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบ
ด าเนินการในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 6 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ และศึกษาธิการภาค 5 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ อีกหน้าที่หนึ่ง 
         3) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา รับผิดชอบ
ด าเนินการในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน และศึกษาธิการภาค 7 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน อีกหน้าที่หนึ่ง 
          4) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 และภาค 9 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคตะวันออก และศึกษาธิการภาค 8 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก อีกหน้าที่หนึ่ง 
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        5) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบด าเนินการ ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14       
โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศึกษาธิการ
ภาค 10 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกหน้าที่หนึ่ง 

6) ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 15 
ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ และศึกษาธิการภาค 15 ท าหน้าที่ศึกษาธิการภาคเหนือ  
อีกหน้าที่หนึ่ง 
     ข้อ 2  ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค หกภาค ตามข้อ 1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
          1) ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดในระดับภาคแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค 
      3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาภาค และด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
      4) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาประจ าปีของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดในพ้ืนที่ 
      5) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาค เพ่ือให้
การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
      6) สั่งการ เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      7) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
         8) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับภาค 
      9) บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด 
      10) ก าหนดทิศทางรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาบุคลากรในระดับภาค 
      11) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
      12) ก าหนดกรอบนโยบาย แนวทางการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนระดับภาค ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการตามที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
หรือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
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      13) ประเมินผลและจัดท ารายงานการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
      14) ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการศึกษาระดับ
กลุ่มจังหวัด อีกหน้าที่หนึ่ง ยกเว้น ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน (ศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นผู้ด าเนินงาน) 
      15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
14) ผลการวิเคราะห์ SWOT 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน (2S4M) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

Structure & Policy (โครงสร้าง/นโยบาย) 
1. โครงสร้างกรอบอัตราก าลังที่ชัดเจน 
2. เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการในส่วน
ภูมิภาค 
3. ใช้กลไกการประสานงานในการขับเคลื่อนและ 
มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
4. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ
คณะอนุกรรมการครบทุกคณะ 
5. โครงสร้างบริหารงานที่ชัดเจน 
Service & Product (บริการ) 
1. การให้บริการ การแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย 
2. งานของ ศธจ. เป็นงานบริการซึ่งช่วยเสริมสร้าง
ด้านขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
4. สถานศึกษาในก ากับเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้
เป็นรูปธรรม 
 
 
 

Man (คน) 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

Structure & Policy (โครงสร้าง/นโยบาย) 
1. ศธจ.พัทลุงไม่สามารถเข้าไปก ากับ ดูแล และบังคับ
บัญชาหน่วยงานทางการศึกษาในระบบของรัฐโดยตรง 
2. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง/ขาดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติ 
3. ขาดการขับเคลื่อนนโยบายภายในองค์กร 
4. กรอบอัตราก าลังไม่ครบตามภารกิจงาน 

 
Service & Product (บริการ) 
1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพัทลุงไม่ทราบถึง
บทบาทและภารกิจที่ชัดเจนของ ศธจ.พัทลุง 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ในบทบาทและภารกิจของ
องค์กร 
3. ไม่มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการ
ทราบ 
4. ไม่ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่วางไว้ 
5. ช่องทางการบริการที่ให้ผู้รับบริการมีน้อย 
6. ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
7. โครงสร้างผู้รับบริการกว้างไม่สามารถเข้าถึง
ผู้รับบริการโดยตรง 
 

Man (คน) 
1. บุคลากรขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยภายใน (2S4M) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

2. บุคลากรในส านักงานมีอายุเฉลี่ยน้อยมีความ
พร้อมความสามารถด้านเทคโนโลย ี
3. บุคลากรมีความกระตือรือร้น ทุ่มเท เสียสละ 
ในการท างาน 
4. บุคลากรในส านักงานท างานเป็นทีม 
5. จิตบริการที่ดี 
6. บุคลากรมากกว่าร้อยละ 65 ของกรอบ
อัตราก าลัง เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
7. มีบุคลากรทุกกลุ่มงาน และมีผู้บริหารครบ 
ทุกต าแหน่ง 
8. บคุลากรมีช่วงอายุใกล้เคียงกัน อิทธิพลของ 
ช่วงอายุต่อการท างานมีน้อย 
Money (เงิน) 
1. การปฏิบัติงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  และทันตามเวลาที่ก าหนด 
2. มีระบบการตรวจสอบด้านการเงินที่โปร่งใส 
3. มีงบประมาณขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเพียงพอ 
4. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรวดเร็ว 
Machine (เครื่องมือ) 
1. มีอุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
องค์กร 
2. มีระบบ My Office ภายในส านักงาน และ 
เชื่อมต่อหน่วยงานทางการศึกษาภายนอก 
3. มีอุปกรณส์ านักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
4. มอุีปกรณ์ส านักงานเหมาะสม ทันสมัย 
5. สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
Method (ทักษะการบริหาร) 
1. นโยบายสามารถบริหารการจัดการศึกษาได้ 
ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
2. ผู้น าองค์กรมีทักษะการบริหารที่ดี 
3. ผู้น าองค์กรเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
4. มีการบูรณาการภายในองค์กร และระหว่างองค์กร 
5. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ 

2. บุคลากรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรไม่น าเทคโนโลยีมาพัฒนางาน 
4. บุคลากรบางกลุ่มงานมีจ านวนน้อยกว่าภาระงาน 
5. ขาดบุคลากรเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 
 
Money (เงิน) 
1. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน 
2. ขาดงบกลางในการบริหารงาน 
3. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามความต้องการขององค์กร 
Machine (เครื่องมือ) 
1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
2. เครื่องมือที่ได้รับไม่เหมาะสมกับภารกิจงาน 
3. ขาดระบบการบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ใน
ส านักงานให้ทันสมัย 
 
 
 
Method (ทักษะการบริหาร) 
1. นโยบายการบริหารไม่ชัดเจน 
2. ฝุายบริหารมอบหมายงานไม่ตรงหน้าที่ตามกลุ่มงาน
3. ไม่สามารถออกแบบโครงการหรือใช้งบประมาณตาม
บริบทของจังหวัด 
4. ขาดความชัดเจนของภารกิจไม่ตรงกลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 
5. กระบวนการบริหารไม่ชัดเจน ขาดการนิเทศ ติดตาม 
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ปัจจัยภายนอก (STEP) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ค่านิยมของผู้ปกครอง ชุมชน ในจังหวัดพัทลุง 
ให้การส่งเสริม สนับสนุน และเห็นความส าคัญ 
ของการศึกษาของบุตรหลาน 
2. คุณภาพการศึกษาจากผลการทดสอบระดับชาติ
อยู่ในระดับดี 
3. หนว่ยงานระดับจังหวัดให้ความส าคัญกับองค์กร 
Technology (วิทยาการ/เทคโนโลยี) 
1. มกีารถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. วิทยาการและเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว 
3. มรีะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัด
และส านักงานปลัดกระทรวง 
4. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท าให้ประชาชนและผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน
เหตุการณ์ 
 
Economic (เศรษฐกิจ) 
1. มกีารสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาจาก
ภาครัฐ  ได้แก่  นโยบายเรียนฟรีท าให้ผู้มีรายได้น้อย
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
2. จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองรองแห่งการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 
3. มีช่องทางในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนแหล่งงบประมาณท่ีหลากหลาย 
4. มีงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการขับเคลื่อน
การศึกษาผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) 

 
 
 
 

 

Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ระบบอุปถัมภ์   
2. ภาพปัญหาทางครอบครัวส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
3. ภาวะคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ 
 

 
 

Technology (วิทยาการ/เทคโนโลยี) 
1. การเข้าถึงเทคโนโลยีต้องมีค่าใช้จ่าย 
2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
3. สภาพความพร้อมของแต่ละครอบครัวในการ
สนับสนุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ 
4. ภาวะคุกคามทางเทคโนโลยี 
 
 
 

 
Economic (เศรษฐกิจ) 
1. ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาแนวใหม่ 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่มีงานท า 
3. การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
4. ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรอยู่ในฐานะยากจน 
5. รายได้เฉลี่ยระดับจังหวัดน้อย 
6. ปัญหาความยากจน และรายได้ต่ าของผู้ปกครอง 
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ปัจจัยภายนอก (STEP) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

Political (การเมือง/กฎหมาย) 
1. มีกฎหมายควบคุมการท างานที่ชัดเจน 
2. นโยบายมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นต้นสังกัด
จัดสรรงบประมาณมาให้ด าเนินการโครงการ 
4. มีความชัดเจนในการขับเคลื่อนการศึกษาตามค าสั่ง 
คสช. 
5. การเมืองไม่แทรกแซงในหน่วยงาน 
 

Political (การเมือง/กฎหมาย) 
1. มีกฎหมาย ระเบียบใช้บังคับมากเกินไป 
2. มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาท าให้
เกิดความไม่ต่อเนื่อง และไม่ชัดเจนของนโยบายต่างๆ 
3. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในพ้ืนที่ทับซ้อนกัน 
4. ขาดการให้ความร่วมมือในการท างานบริหารจัด
การศึกษาอย่างจริงจัง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  
ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ท าให้ไม่ต่อเนื่อง 
 

 
15) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
  15.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ (ท้ัง 6 ด้าน)   
    1. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความม่ันคง” 
      (1) เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 2) ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 2.2) การติดตามเฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
(ภัยคุกคามไซเบอร์) 
     (3) การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝังค่านิยม
และหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน าเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทางพระราชด าริ 2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน”  
      (1) เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) ประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  5) พัฒนา
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 5.1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน 
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      (3) การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน      
ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
และพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    3. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” (หลัก) 
      (1) เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3) ช่วงวัยแรงงาน 2.4) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
      (3) การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด้วย 8 กลยุทธ์ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6 ) บูรณาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
      (1) เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม         
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา  
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 
บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึง
ข้อมลู ความรู้ต่างๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น  
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง  
4.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน 
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      (3) การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค        
ทางสังคมด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา     
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
และกลุ่มเปูาหมาย 2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด   
ที่เหมาะสมและหลากหลาย สะดวกทุกที่ ทุกเวลาต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (1) เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร                 
ต่อสิ่งแวดล้อม 4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม      
และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม       
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
      (3) การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
    6. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
      (1) เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
3) ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั   
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 2) ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น 
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 2.1) ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 3.1) ภาครัฐมีขนาด
เหมาะสม 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐ
เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 5.1) ภาครัฐ   
มีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส      
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต 7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมาย
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
    (3) การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ   
/บริการประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
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4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) 
ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  15.2 แผนระดับ 2  
    15.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
         (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้” (หลัก)  
        (1.1) เปูาหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้”     
          - เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น        
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน       
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          - การบรรลุเปูาหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
         (1.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” 
          - แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
1.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิต 1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้” 2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู 2.3) ส่งเสริม
ระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืนๆ 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสร้าง การ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น 4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม    
สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4.5) พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
         - เปูาหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ  
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
          - การบรรลุเปูาหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์
ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 3) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่  
4) พัฒนา สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 2 
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      (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”    
       (2.1) เปูาหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”  
         - เปูาหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         - การบรรลุเปูาหมาย คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล โดยสร้าง
เสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม  ในสังคม
ศตวรรษท่ี 21 
       (2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย” 
         - แนวทางพัฒนา 3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
         - เปูาหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
         - การบรรลุเปูาหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ประกอบด้วย 1) พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
       (2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” 
         - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
         - เปูาหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
         - การบรรลุเปูาหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน      
ให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       (2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
          - แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วง
วัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
          - เปูาหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญ ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต       
ของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
         - การบรรลุเปูาหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วง
วัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
       (2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” 
          - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
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         - เปูาหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา  ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
         - การบรรลุเปูาหมาย ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกจิ 
      (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”  
        (3.1) เปูาหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”   
          - เปูาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจ ในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การด ารงชีวิต สังคมไทย         
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
         - การบรรลุเปูาหมาย การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม      
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
        (3.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง   
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี” 
         - แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน         
ตามพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และ
การมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
        - เปูาหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
        - การบรรลุเปูาหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด     
และทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
      (4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น “ความมั่นคง”  
        (4.1) เปูาหมายระดับประเด็น “ความมั่นคง”  
        - เปูาหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน  
        - การบรรลุเปูาหมาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้  
ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
        (4.2) แผนย่อย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  
         - แนวทางพัฒนา 2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต ้      
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
น าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
        - เปูาหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
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        - การบรรลุเปูาหมาย 1) ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับ
และสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
        (4.3) แผนย่อย 3.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง      
(ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)        
        - แนวทางพัฒนา 1) ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 9) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       - เปูาหมายที่ 1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 
       - การบรรลุเปูาหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
      (5) แผนแม่บทที ่6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
       (5.1) เปูาหมายระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
        - เปูาหมายที่ 1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิด
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  
        - การบรรลุเปูาหมาย ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ   
       (5.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   
        - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทาง
เศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 2.1 (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ      
          - เปูาหมาย เมืองในพ้ืนที่เปูาหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
        - การบรรลุเปูาหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ) 
      (6) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
   (6.1) เปูาหมายระดับประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
    - เปูาหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
    - การบรรลุเปูาหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย  
   (6.2) แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ      
    - แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่าย
การคุ้มครองทางสังคม ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐ         
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ได้อย่างมีคุณภาพ 2) สร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
แรงงานให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือให้
ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองด้านรายได้ รวมทั้งเป็นทางเลือกที่ส าคัญช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลง          
ของประชากรวัยแรงงาน 
    - เปูาหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
    - การบรรลุเปูาหมาย 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ        
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย 2) ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”  
   (7.1) เปูาหมายระดับประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”    
    - เปูาหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
    - การบรรลุเปูาหมาย หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงคแ์ละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (7.2) แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  โดยสอดแทรกใน
หลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
    - เปูาหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
    - การบรรลุเปูาหมาย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก     
ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม      
  (8) แผนแม่บทที ่20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
   (8.1) เปูาหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
    - เปูาหมายที่ 1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ        
ของผู้ใช้บริการ  
    - การบรรลุเปูาหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
   (8.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน    
     - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก   
ในการให้บริการประชาชน 2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
3) ปรับวิธีการท างาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล 
    - เปูาหมาย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
    - การบรรลุเปูาหมาย ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน  
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   (8.3) แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    - แนวทางพัฒนา 3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ  
    - เปูาหมาย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    - การบรรลุเปูาหมาย สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   (8.4) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย        
เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่     
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
    - เปูาหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว  
    - การบรรลุเปูาหมาย 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 2) ปรับปรุง 
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร  
   (8.5) แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเปูาหมายและนโยบาย    
ก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ        
ทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    - เปูาหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    - การบรรลุเปูาหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  (9) แผนแม่บทที ่21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
   (9.1) เปูาหมายระดับประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
    - เปูาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - การบรรลุเปูาหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (9.2) แผนย่อย 3.1 การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 2) ส่งเสริม    
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต 5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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    - เปูาหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    - การบรรลุเปูาหมาย พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต    
  (10) แผนแม่บทที ่22  ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
   (10.1) เปูาหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
    - เปูาหมายที่ 1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
    - การบรรลุเปูาหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (10.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ  
ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 3) พัฒนาการ
บังคับใช้กฎหมาย 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
    - เปูาหมาย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
    - การบรรลุเปูาหมาย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแม่บทที ่23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
   (11.1) เปูาหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
    - เปูาหมายที่ 1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
    - การบรรลุเปูาหมาย 1) ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ     
   (11.2) แผนย่อย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน     
    - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
    - เปูาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
    - การบรรลุเปูาหมาย ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา 
และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
   15.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
   เรื่องที่ 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
    ประเด็นที่ 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….. และมีการ
ทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
     กิจกรรม จัดท าแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .....  
     เปูาหมายกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 
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    ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
     กิจกรรม - 3. จัดท าข้อเสนอว่าด้วย แผนความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผู้จัดการศึกษา 
       - 4. จัดท าข้อเสนอว่าด้วย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบ
ลงทุนให้สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความร่วมมือรัฐและเอกชน ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
       - 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตามข้อเสนอว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
       - 6.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดย
ภาคเอกชนตามข้อเสนอว่าด้วยการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การ
ก ากับดูแลที่เหมาะสม 
       - 7. จัดท าและขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนวทางการสร้างและเพ่ิม
สัดส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐ  
      เปูาหมายกิจกรรม มีส่วนร่วมด าเนินการกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก     
แต่ละกิจกรรม 
      ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดท าดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 
(Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เปูาหมายกิจกรรม ร่วมสร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
      กิจกรรม - 3. บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  
      เปูาหมายกิจกรรม บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในลักษณะเครือข่าย
ความร่วมมือ สร้างโอกาสการศึกษากับกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่านทางไกล หรือรูปแบบอ่ืนที่
เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มเปูาหมาย ปรับบทบาท กศน. เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน มากกว่าการเป็นผู้จัด 
ทบทวนศักยภาพและการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้
และศูนย์การเรียนเพ่ิมขึ้น มีแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ก าหนดคุณภาพการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศน์และ
วิทยุเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนทั่วไป จัดท าแผนที่ สถานศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรให้เหมาะสมและมีความเชื่อมโยง    
ตามบรบิทและความต้องการ  
      เรื่องท่ี 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
    ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
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        กิจกรรม  2. จัดท าแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่1 ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
        เปูาหมายกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
        กิจกรรม  3. จัดท าระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผล
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
        เปูาหมายกิจกรรม ร่วมจัดท าข้อเสนอว่าด้วยระบบการคัดกรอง และร่วมส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในหน่วยให้บริการ 
        กิจกรรม  4. จัดท าแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition 
period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        เปูาหมายกิจกรรม จัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ 
(transition period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        กิจกรรม  5. จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 4 กระทรวง
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  
        เปูาหมายกิจกรรม ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 
4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้าน  
        กิจกรรม  6. จัดท าข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับคุณภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก  
        เปูาหมายกิจกรรม ร่วมยกร่างข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับ
คุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก รวมทั้งส่งเสริมครู พ่ีเลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
เข้ารับการอบรมพัฒนาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตร์การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
       ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        เปูาหมายกิจกรรม รว่มจัดท าแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และร่างคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  
      เรื่องที่ 3  การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 3.1) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (สอดคล้อง    
5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทา
อุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา         
จนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 
        เปูาหมายกิจกรรม นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน         
ในปีการศึกษา 2/2563 และ 2/2564  
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        กิจกรรม  4. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 
        เปูาหมายกิจกรรม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้า
ศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
        กิจกรรม  5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
        เปูาหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  
        กิจกรรม  6. พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
        เปูาหมายกิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกลุ่มเปูาหมาย
เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า และสนับสนุน
การวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
        กิจกรรม  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
        เปูาหมายกิจกรรม ส ารวจสถานะความเหลื่อมล้ าและคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ
ในสถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  3. พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัวออกไปใน
พ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู  
        เปูาหมายกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ที่กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่
ที่มีความขาดแคลนครู  
      เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู อาจารย์ (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพ    
ตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม  2. ก าหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิต
และพัฒนาครู                   
        ปูาหมายกิจกรรม วิเคราะห์อัตราก าลังในการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือขอ
จัดสรรทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
        กิจกรรม  3. จัดท าระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการ
คาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน  
        เปูาหมายกิจกรรม  มีระบบข้อมูลครู ที่สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 
การใช้ และการคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู (สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  1. จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ การพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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        เปูาหมายกิจกรรม มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
        กิจกรรม  5. จัดท าระบบและกลไกใหม่เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    
        เปูาหมายกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระที่ก าหนด 
โดยเน้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
        กิจกรรม  10. จัดท าระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลัก
ส าหรับครูช านาญการ  
        เปูาหมายกิจกรรม ครูช านาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และ
เป็นไปตามมาตรฐาน 
        กิจกรรม  11. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู 
National Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เปูาหมายกิจกรรม ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มปีระสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  1. ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู                   
        เปูาหมายกิจกรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงานของคร ู
        กิจกรรม  2. แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อน
วิทยฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู                    
        เปูาหมายกิจกรรม ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน    
โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะ ที่สอดคล้องกับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
       ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  1. จัดท าข้อก าหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
ของผู้บริหาร                     
        เปูาหมายกิจกรรม ข้อก าหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารเป็นเกณฑ์หนึ่งส าหรับการประเมินผู้บริหาร 
        กิจกรรม  3. จัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร                     
        เปูาหมายกิจกรรม การบริหารอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีสมรรถนะตามข้อก าหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
        กิจกรรม  4. ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะหลักและได้
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
        เปูาหมายกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามข้อก าหนดสมรรถนะ
หลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
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       ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้อง 
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  3. ก าหนดบทบาทหน้าที่และอ านาจของ ก.ค.ศ. โดยเน้นระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล                     
        เปูาหมายกิจกรรม บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีความชัดเจน และ
สอดคล้องกับภารกิจ  
        กิจกรรม  5. ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 
        เปูาหมายกิจกรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 
      เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษท่ี 21 (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน     
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม  2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัด ประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้
สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครู
ในยุคใหม่  
       เปูาหมายกิจกรรม ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัด การเรียนรู้เชิงรุกได้ 
ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
        กิจกรรม  3. สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน 
สื่อ ตัวอย่างรายวิชา เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
       เปูาหมายกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ครูเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนา       
ขึ้นเองได้ สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
       กิจกรรม  4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
       เปูาหมายกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ ครูและ
นักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้   
       ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  2. ปรับปรุ งและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน           
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
        เปูาหมายกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอน 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
        กิจกรรม  3 จัดท าจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริมการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
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        เปูาหมายกิจกรรม จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
       ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  1. จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
        เปูาหมายกิจกรรม ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาต ิและพัฒนาแบบทดสอบ
ให้วัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตาม
หลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อค าถามที่ใช้วัด 
        กิจกรรม  2. จัดท าข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการ
จัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช้ 
        เปูาหมายกิจกรรม ผู้เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วย
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
       ประเด็นที่ 5.4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม 1. จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ผ่านการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 
        เปูาหมายกิจกรรม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและเปูาหมาย
ของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐาน
สมรรถนะหลักของผู้เรียน  
         กิจกรรม  2. ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ข้อก าหนดด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาส าหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        เปูาหมายกิจกรรม สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการประเมิน
คุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษา
และการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู 
        กิจกรรม 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนา 
ระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
        เปูาหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัด
การศึกษาของคร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
       ประเด็นที่ 5.5) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน 
(สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม  2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัย
และรวดเร็ว เพ่ือให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
        เปูาหมายกิจกรรม แอพพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียน       
ในสถานศึกษา 
         กิจกรรม  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ     
ในการใช้ระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา  
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        เปูาหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติ
ตามมาตรการการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
        กิจกรรม  4. จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัย 
สุขภาพและสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  
        เปูาหมายกิจกรรม ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้ง       
ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
        กิจกรรม  5. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
        เปูาหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
      เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมาย     
ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป) 
          เปูาหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาใน 4 ด้าน ตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที ่และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
       ประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (สอดคล้อง    
1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดท าข้อเสนอการปรับปรุ งบทบาทหน้ าที่ และอ านาจ            
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
        เปูาหมายกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งหน้าที่และอ านาจที่
ชัดเจนระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการก ากับ หน่วยงานการสนับสนุน และหน่วยงานการปฏิบัติการ  
      เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้       
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. น าผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวล และ
ด าเนินการผูกรวมและน ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
        เปูาหมายกิจกรรม ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3. ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล โดยการ
สร้างความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 
        เปูาหมายกิจกรรม ผู้เรียน คร ูและคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ 
และสื่อการจัด การเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
และได้รับการแนะแนว (Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ
จนสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน  
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       ประเด็นที่ 7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data 
In Education)    
        เปูาหมายกิจกรรม ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
(Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมีฐานข้อมูลกลางรายบุคคลที่อ้างอิงจาก 
เลขบัตรประจ าตัว ประชาชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา  ทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ 
         กิจกรรม  - 2. จัดท ากฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
        เปูาหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา, จัดโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ 
       ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)      
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้
สื่อ (media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการ
มีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
(สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและ
การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        เปูาหมายกิจกรรม ข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างทักษะการรู้ดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อของประชาชน, ก าหนดสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (Digitaland media literacy)     
ที่ปรับตามความจ าเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม  
        กิจกรรม - 2. เสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ 
        เปูาหมายกิจกรรม บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ, คู่มือความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้ เท่าทันสื่อ ส าหรับ
ผู้ปกครอง นักเรียน วัยท างาน ผู้สูงอายุ, ด าเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ  
        กิจกรรม - 3. ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย 
        เปูาหมายกิจกรรม  น าร่องการประเมินระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง, ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะ    
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก  
     (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
       เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม    
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
       เปูาหมายกิจกรรม มีโรงเรียน ประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ของจ านวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
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       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง 
(Political Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Civic Education) 
       เปูาหมายกิจกรรม ระดับความรู้วัฒนธรรมทางการเมือง และการเมืองการปกครอง
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
     (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
       เรื่องท่ี 2/ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
บริหารราชการ 
       เปูาหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
       เปูาหมายกิจกรรม 1) หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซ่ึงมีอ านาจ
หน้าที่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล  2) หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าข้อมูลส าคัญ           
ตามมาตรฐานที่ก าหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 3) หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลส าคัญที่ใช้ใน
การตัดสินใจ และการจัดอันดับของประเทศในด้านต่าง ๆ 4) ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย ส าหรับใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 5) หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการวบรวม 
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
      เรื่องที่ 3/ประเด็นที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน   
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
       เปูาหมายกิจกรรม 1) ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการ
ทบทวน 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
       เปูาหมายกิจกรรม ด าเนินการตามแผนได ้100% 
      เรื่องที่ 4/ประเด็นที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการ
สาธารณะทีส่ าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       เปูาหมายกิจกรรม ก าลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ     
ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อม
เชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
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       เปูาหมายกิจกรรม 1) ภาครัฐมีก าลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทันสมัย และเป็นสากล 2) ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใช้ประโยชน์ก าลังคนสูงอายุที่มี
ศักยภาพ 3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)และมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมโดย
ผู้บังคับบัญชา 
       กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคน   
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
       เปูาหมายกิจกรรม 1) รัฐบาลมีสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเพ่ือให้การใช้
ก าลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) ส่วนราชการมีสายงานต าแหน่ง และระดับสอดคล้องกับ     
ความจ าเป็นของภารกิจภาครัฐ 
      เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี
คนเก่งไว้ในภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะ    
เข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ 
       เปูาหมายกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบการจ้างงาน และช่องทางการสรรหา
บุคลากรภาครัฐที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการท างานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้ที่
มีความรู้ความสามารถสูง  2) ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้สมัครงาน 3) มีระบบการจัดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4) มีระบบการสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภท 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ 
       เปูาหมายกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และมี     
ความเป็นธรรมมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเข้มข้น และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไม่มี
ประสิทธิภาพให้ออกจากราชการ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
       เปูาหมายกิจกรรม 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับมือ
อาชีพ นักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับสายอาชีพ ช่วงอายุ และพ้ืนที่ท างาน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน (Induction 
Training) มีประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการท างานภาครัฐ (New Mindsets)        
3) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากร     
มีความคุ้มค่า 
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       กิจกรรมที่ 5/กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
       เปูาหมายกิจกรรม 1) ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ
น าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 2) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การย้าย
ต าแหน่ง เป็นต้น 
       กิจกรรมที่  6/กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้าง        
ความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง 
       เปูาหมายกิจกรรม ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง มีโอกาส     
และประสบการณ์ท างานที่หลากหลาย ท าให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพก าลังความเชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 
      เรื่องที่ 6/ประเด็นที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก
ปูองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       เปูาหมายกิจกรรม หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
       เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่
จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77         
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดท ากฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดท าร่างกฎหมาย การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟัง      
ความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์
ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
       เปูาหมาย – 
     (5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัด
แยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
        เปูาหมาย – 
      (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียน
และในมหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะส าหรับกลุ่มเปูาหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง      
        เปูาหมายกิจกรรม สร้างความตระหนักในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
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      (7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
        เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
        เปูาหมายกิจกรรม – 
      (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 ด้านการปูองกันและเฝูาระวัง 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
        เปูาหมายกิจกรรม สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ 
ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
          เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ด้านการปูองปราม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย    
ไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
        เปูาหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 
        กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไก
อิสระและมีการเฝูาระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
        เปูาหมายกิจกรรม พัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
        กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ  
ไม่พึงกระท า 
        เปูาหมายกิจกรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ 
ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
  15.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค์ (สอดคล้อง 6 ข้อ) 
   1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น     
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม        
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมทีม่ีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน       
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได ้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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   1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ขอ้) 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
   2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศาสตร์) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 
    เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม               
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น        
3) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์   
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
2.3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน      
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 3.6) จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง        
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (รอง) 
    เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์  2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม   
ของภาครัฐ 3) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย 1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจาก
สภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย 2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษา 
ที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึนระหว่างพ้ืนที่ 3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย 3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา         
2.5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตร         
ที่เก่ียวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
    แนวทางการพัฒนา 4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
    เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน            
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้      
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   
    แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1.1) สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย 1.3) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ 
สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ           
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
    เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยก าหนดภารกิจ 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน  
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3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กร 5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปูองกันการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท า
ธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจ       
ของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ (จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน) 
  แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ (รอง) 
  เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 4) เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา 2) การพัฒนาเมือง 2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 2.1.4) รักษาอัตลักษณ์
ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อ
ยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 2.2) การพัฒนาเมืองส าคัญ 2.2.1) ส่งเสริม
กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
2.2.4)พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา 2.2.5) พัฒนาเมืองภูเก็ต
และเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 3.1) พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจ
ชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 3.2) พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 3.2.3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
 15.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 -2565)  
(สอดคล้อง 7 นโยบาย) 
  นโยบายที่ 1 :  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 3 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
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   2) เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกปูอง เชิดชูเทิดทูน         
อย่างสมพระเกียรติ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์       
(2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์     
   4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้
ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึง
สร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) น าศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผล      
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงาน      
ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  
  นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคีปรองดอง” 
    2) เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
และแนวทางสันติวิธี 
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
     4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้น
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน      
ในการร่วมก าหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
  นโยบายที่ 3 : ปูองกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตรุุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
   2) เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   3) ตัวชี้วัด (1) จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
   4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ         
มีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้น าหลักวิชาการสากลมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุข    
โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม
ในพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝูาระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่     
สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่างประเทศ
อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีการจัดระบบการศึกษาท่ีเกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
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 นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  และ
นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน   

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 10 : แผนการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด” 

2) เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด 

3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) กลยุทธ์ที ่(4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง

โทษของยาเสพติด เพื่อปูองกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
เฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 

นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคง

ของชาติจากภัยทุจริต” 
2) เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต

รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  
3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยม

ต่อต้านและปฏิเสธ การทุจริต 
นโยบายที่ 10 :  เสริสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การปูองกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงทางไซเบอร์ 

2) เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

3) ตัวชี้วัด (2) ระบบปูองกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกปูองข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 

4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.พัทลุง (ฉบบัใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) หน้า 62 

ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างป)ี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน    
ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเป็นกรอบแนวทาง     
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรระหว่างปี) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เป็นองค์กรคุณภาพ  บูรณาการจัดการศึกษา   

ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สู่ระบบราชการ 4.0 
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการหน่วยงาน

ทุกสังกัด 
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรม

ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม  มีจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง  มีวินัย  และจิตสาธารณะ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนและบุคลากรในหนว่ยงานทางการศกึษายึดแนวทางการด าเนนิชวีิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณลักษณะ  และทักษะการเรียนรู้  ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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ค่านิยมองค์กร  
  “ทันสมัย ใส่ใจบริการ ประสานงานเชิงบูรณาการ” 

เป้าประสงค์รวม 
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบการบริหารจัดตามหลักธรรมาภบิาลอย่างมีคุณภาพ  
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน (ITA)  และมีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับสูง 
    3. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงน าเทคโนโลยีดิจิทัล  และคิดค้น พัฒนา
นวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินงานอย่างมืออาชีพ  
    4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ร่วมกับหน่วยงานทุกสังกัด 

    5. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ 
    6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ค่านิยม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย และจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
    7. ผู้เรียนและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 
    8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  9. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดงาน  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity 
and Transparency Assessment) 

ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 
 

2. จ านวนนวัตกรรมที่ได้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 1 นวัตกรรม/ปี 
3. จ านวนเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของภาคประชาชน 
ภาคเอกชน  และท้องถิ่น 

4 เครือข่าย 

4. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกในคุณค่าความเป็น
พัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

6. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังแนวทางการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ  เฉลี่ยแต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 50 

8. จ านวนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

15 หลักสูตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ผู้เรียนและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ส่งเสริมแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ 
ตลาดงาน และการแข่งขันสู่สากล 

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนของหน่วยงานทาง
การศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ 
การเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  และเสริมสร้าง
หลักคิดและทัศนคติท่ีถูกต้องด้านระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ค่านิยม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีงาม 

รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม 

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกในคุณค่าความเป็น
พัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบฐานข้อมูล 
ผู้เรียนรายบุคคลครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

พัฒนากลไกการบูรณาการการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. คนทุกช่วงวยัได้รับโอกาส เขา้ถึงบริการทางการศึกษา
ทุกรูปแบบ ทุกประเภทที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สู่ระบบราชการ 4.0 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบบริหาร    
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ  
ของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ตาม  
หลักธรรมาภิบาล 

 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีนวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 

4. บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษามีสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย แนวทางพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่จัด
กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังแนวทางการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

100 ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานทาง
การศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน และการแข่งขันสู่สากล 
2. จ านวนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

10 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตาม 
ความต้องการของตลาดงาน 

100 ส่งเสริม และสนับสนนุการผลิตก าลังคน
ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้อการ
ของตลาดงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย แนวทางพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
                  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม     
                      ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม 
                  3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
 

70 ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

80 ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนา
ผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

6. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรม 
สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

100 ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงาน 
ทางการศึกษาจัดกิจกรรมสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

7. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรม 
เพ่ือปลูกจิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง มีวินัย 
จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

100 ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงาน 
ทางการศึกษาจัดกิจกรรมปลูก 
จิตส านึกในคุณค่าความเป็นพัทลุง  
มีวินัย จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ : 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครอบคลุม ถูกต้อง  
และเป็นปัจจุบัน 
                  2. คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกประเภทที่เหมาะสม 
และมีคุณภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต              
8. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบ
ฐานข้อมูลผู้ เรียนรายบุคคลที่เชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการ 
ศึกษาในระดับจังหวัด 
9. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

มี 
 
 
 
มี 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
ที่เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัดบูรณาการความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลทาง
การศึกษาให้ครอบคลุม ถูกต้อง และ 
เป็นปัจจุบัน 

10. ร้อยละของผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
ทุกช่วงวัยเพ่ิมข้ึน 

100 จัดท าฐานข้อมูลเด็กตกหล่น และ 
เด็กออกกลางคน ให้ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย แนวทางพัฒนา 

11. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบ
ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

มี ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 

12. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบ
ติดตามเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน 

มี ติดตามเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ : 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
                  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล 
                  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีนวัตกรรมการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
                  4. บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
13. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีผลคะแนน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ ITA 

ผ่านเกณฑ์ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการศึกษาและองค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

14. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีระบบ
เทคโนโลยีก ากับการด าเนินงาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

มี จัดท าระบบก ากับการด าเนินงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

15. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของภาคประชาชน  
ภาคเอกชน และท้องถิ่น 

มี  

16. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีกระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

มี พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างมือ
อาชีพ 

17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

18. จ านวนนวัตกรรมการปฏิบัติงาน 
 

1 ชิ้น/ปี ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนากระบวนกา
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

19. ร้อยละบุคลากรผ่านการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยี 

80 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับระบบ
ราชการ 4.0 

20. มีแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง 

มี  

 
 



ส่วนที่ 4 
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง       
(ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างป)ี
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 แผนงานพื้นฐาน  
 แผนงานยุทธศาสตร์  
  แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 1 ด้านความม่ันคง
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 1.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
แผนย่อย 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายแผนย่อย  1 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และการพัฒนาประเทศ
แนวทางการพัฒนา 1 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  -
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ -
เป้าหมายรวม -
ประเด็นการปฏิรูป -

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม  -
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์   -
แนวทางการพัฒนา  -

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักท่ี  2  การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยประเทศ และความสงบสุขประเทศ
นโยบายเร่งด่วนที่  9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง

 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
       - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่ง
ภูมิปัญญาและสุขภาวะที่ยั่งยืน 
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษา 

เพ่ือความมั่นคง 
 

1. ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2564 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น  รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ      
ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราบ และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ    
โดยมอบหมายให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน มาก าหนดมาตรการป้องกัน
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและยาเสพติด เรียนรู้ถึง
โทษและพิษภัยของอบายมุขและยาเสพติดทุกชนิด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดให้คืนสู่สังคมได้อย่างปกติ 

    เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
จึงได้จัดโครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ขึ้น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันและ 
รู้เท่าทันถึงพิษภัยของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักปฏิเสธยาเสพติดอย่างชาญฉลาด มีทักษะชีวิตที่
เหมาะสมกับช่วงวัยในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานด้าน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้มีองค์ความรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา  
ผ่านโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุ งจัดขึ้น  
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การป้องกัน ปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์    
      3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและ แก้ไขปัญหา      

ยาเสพติดในสถานศึกษา  
      3.2 เพ่ือให้ผู้บริการสถานศึกษาและครู มีองค์ความรู้ในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว      

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

4. เป้าหมายโครงการ (Output)  
     4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข จ านวน 20 โรงเรียน 
              4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว เพ่ิมมากข้ึน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ถึงพิษภัยจากยาเสพติดและอบายมุขเพ่ิม
มากขึ้น และมีพฤติกรรมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
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6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes)  
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและรับการ 

ประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว     
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร้อยละ 50 ของจ านวนศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

    

กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษา จังหวัดพัทลุง เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในสถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง 

    

กิจกรรมที่ 3 
จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ NISPA และ
ระบบ CATAS 

    

กิจกรรมที่ 4 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ NISPA และระบบ CATAS โรงเรียน
เอกชนทุกโรงเรียน 

    

กิจกรรมที่ 5 
จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
26 มิถุนายน ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.พัทลุง และ
โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

    

กิจกรรมที่ 6 
จัดกิจกรรม “จิตอาสา ต้านยาเสพติด เก่งดี 
ไม่มีอบายมุข”  
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 7 
นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

    

กิจกรรมที่ 8 
จัดประชุม อบรม คณะกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 
2564 

    

กิจกรรมที่ 9 
เดินทางไปราชการ ก ากับ ติดตาม รวมทั้ง 
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ข้อเสนอแนะเชิง
พ้ืนที่/เชิงนโยบาย ผลเชิง outcome หรือ 
best practices ในภาพรวมของสถานศึกษา
ในจังหวัด 

    

 
8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพ่ิมขึ้น
ทุกปี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
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11. งบประมาณ 42,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
 

รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

    

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 10 วัน วันละ 120 บาท x 
2 คน 

 2,400  2,400 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท  2,000  2,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  4,400  4,400 

กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในสถานศึกษาจ านวน 2 ครั้ง 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 20 คน จ านวน 2 
ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 

    

 - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
35 บาท x 1 มื้อ x 20 คน X 2 ครั้ง 

 1,400  1,400 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  1,400  1,400 

กิจกรรมที่ 3  
จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงข้ันตอน
และกระบวนการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ 
NISPA และระบบ CATAS 

    

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 35 บาท X 200 คน  7,000  7,000 

- ค่าเช่าและจัดสถานที่ห้องประชุม  3,500  3,500 

- ค่าป้ายไวนลิขนาด 200+300 ซม. จ านวน 1 ผืน  900  900 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์   2,000 2,000 
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รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  11,400 2,000 13,400 

กิจกรรมที่ 4 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ NISPA และระบบ CATAS โรงเรียน
เอกชนทุกโรงเรียน 

    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท X 50 คน  1,750  1,750 

 - ค่าเช่าและจัดสถานที่ห้องประชุม  2,000  2,000 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์   580 580 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4  3,750 580 4,330 

กิจกรรมที่ 5  
จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
26 มิถุนายน ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.พัทลุง และ
โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

    

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 100x240 ซม. X 4 ผืน  1,440  1,440 
- ค่าน้ าดื่ม 100 ขวด  500  500 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5  1,940  1,940 
กิจกรรมที่ 6  
จัดกิจกรรม “จิตอาสา ต้านยาเสพติด เก่งดี ไม่
มีอบายมุข” 

    

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 100+240 ซม 1 ผืน  360  360 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 
บาท 

 1,750  1,750 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์    500 500 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6  2,110 500 2,610 

กิจกรรมที่ 7  
นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

    

- ค่าเบี้ยเลีย้ง จ านวน 4 คน x 120 บาท x 10 วัน  4,800  4,800 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท  2,000  2,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 7  6,800  6,800 
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รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 8 
จัดประชุม อบรม คณะกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2564 
(หน่วยงานละ 3 คน) 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท  1,050  1,050 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 8  1,050  1,050 

กิจกรรมที่ 9 
เดินทางไปราชการ ก ากับ ติดตาม รวมทั้ง 
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่/เชิง
นโยบาย ผลเชิง outcome หรือ best 
practices ในภาพรวมของสถานศึกษาในจังหวัด 

    

- ค่าพาหนะ ไป-กลับ   2,950  2,950 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วัน x 240 บาท  720  720 
- ค่าท่ีพัก 2 คืน X 1,200 บาท  2,400  2,400 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 9  6,070  6,070 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  38,920 3,080 42,000 

 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม 
 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
กิจกรรมที่ 1 
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

   4,400 4,400 

กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
จ านวน 2 ครั้ง 

  1,400  1,400 

กิจกรรมที่ 3 
จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงข้ันตอน
และกระบวนการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

  13,400 
 

 13,400 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
อบายมุข ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ 
NISPA และระบบ CATAS 
กิจกรรมที่ 4 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล   
ในระบบ NISPA และระบบ CATAS โรงเรียน
เอกชนทุกโรงเรียน 

  4,330 
 

 4,330 
 

กิจกรรมที่ 5  
จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
26 มิถุนายน ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.พัทลุง และ
โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

  1,940  1,940 
 

กิจกรรมที่ 6  
จัดกิจกรรม “จิตอาสา ต้านยาเสพติด เก่งดี  
ไม่มีอบายมุข” 

   2,610 2,610 

กิจกรรมที่ 7 
นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

   6,800 6,800 

กิจกรรมที่ 8 
จัดประชุม อบรม คณะกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 
2564 

   1,050 1,050 

กิจกรรมที่ 9 
เดินทางไปราชการ ก ากับ ติดตาม รวมทั้ง 
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่/ 
เชิงนโยบาย ผลเชิง outcome หรือ best 
practices ในภาพรวมของสถานศึกษาใน
จังหวัด 

   6,070 
 

6,070 
 

รวม   21,070 20,930 42,000 

  หมายเหต ุ: ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : จ านวนสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ 

 การบริหารความเสี่ยง : ให้ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการด าเนินงานแก่สถานศึกษาในการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

13. กลุ่ม/หน่วยงานรับผิดชอบ  
13.1 กลุ่ม/หน่วยงาน (หลัก) กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
13.2 กลุ่ม/หน่วยงาน (ร่วม) - 
 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
14.1 นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่มีพฤติกรรมที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

และอบายมุข ต่าง ๆ  
14.2 สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพัทลุงมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          15.1 นายส าเริง เจ้ยชุม  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
  15.2 ว่าที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
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 แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงาน บูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อย 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา 1 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21
 เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน

มีทกัษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา

เป้าหมายรวม 1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป 5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
  5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

   เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

 5.4 การพัฒนาระบบการศึกษา 
 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)

เป้าหมายรวม 1 คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์  -
แนวทางการพัฒนา -
 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จุดเน้นที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  -
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  - 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่ง 
    ภูมิปัญญาและสุขภาวะที่ยั่งยืน  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
   ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

    ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น  
  การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะ
และคุณลั กษณะพ้ืนฐานของพลเมื องไทย และทั กษะและคุณลั กษณะที่ จ า เป็ นในศตวรรษที่  21  
คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยที่การพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ในแต่ละระดับชั้น อันส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ถือว่ามีความสอดคล้องกับ
นโยบายหลักของคณะรัฐมนตรี จากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลักด้านที่ 8 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย โดยการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
โดยการปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (Assessment for improvement)         

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programmer for International 
Student Assessment: PISA)  ผลการประเมินที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนไทย ยังตามหลัง
ประเทศต่างๆอยู่อีกมาก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา การร่วมมือกันผ่านเครือข่าย  
การปรับตัว การสร้างสรรค์ การสื่อสาร ทั้งด้วยการพูดและการเขียน การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ ความอยากรู้อยากเห็น และการจินตนาการ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านัก
ทดสอบการศึกษาได้จัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับขึ้น ประกอบด้วย  
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีกรอบการประเมินความสามารถ 
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ด้านการอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีกรอบ 
การประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดเข้ารับ
การประเมิน เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมทั้งประเทศ และน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ      

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับ
จังหวัดได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดท า
โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ และน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
      3.1 เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
      3.2 เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน  (ความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 

4. เป้าหมายโครงการ (Output)    
      4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            4.1.1  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญจังหวัดพัทลุง จ านวน 39 โรงเรียน ได้รับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ   
            4.1.2  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงและสถานศึกษา  จ านวน 39 โรงเรียน ได้ข้อมูล 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
             4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
            4.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญจังหวัดพัทลุง ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีการบริหาร
จัดการสอบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผลที่ได้จากการประเมินมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 
            4.2.2 ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญจังหวัดพัทลุง สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เน้นการ
เขียนตอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน  เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนให้มีความน่าเชื่อถือ 
และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
      ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง 
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6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
        6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
                 6.1.1  เชิงปริมาณ 
                          1)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 128 คน เป็นคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563  และมีแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
                          2)  ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภท
สามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง จ านวน 1,602 คน  ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
ปีการศึกษา 2563 
                 6.1.2  เชิงคุณภาพ 
                          นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภท
สามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง มีคุณภาพเทียบเท่าระดับชาติ   
        6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)       
                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 95  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการสอบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผลที่ได้
จากการประเมินมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง 
 

7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity)  
 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค. - 
มี.ค.) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย. - 
มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค. - 
ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1   
     ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

    

กิจกรรมที่ 2 
     2 .1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการด า เนินงาน
โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค. - 
มี.ค.) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย. - 
มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค. - 
ก.ย.) 

     2.2 ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ   
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า      
     2.3 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ   
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้น ร     ก า          การ  ก า      

    

กิจกรรมที่ 3 
     3.1 ด าเนินการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้ เรี ยนชั้น ร     ก า        
  การ  ก า      
     3.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้น ร     ก า          การ  ก า      

    

กิจกรรมที่ 4   
      4.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ของผู้ เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า 
2563 ระดับศูนย์สอบ   
      4.2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ของผู้ เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า 
2563 ระดับสนามสอบ   

    

กิจกรรมที่ 5   
     5.1 ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียน
ชั้น ร     ก า          การ  ก า      
     5.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมิน
คุณภาพของผู้ เรี ยนชั้น ร     ก า        
  การ  ก า      

    

กิจกรรมที่ 6 
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินความ 
สามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ร     ก า 
        และการประเมินคุณภาพของผู้ เรียน 
ชั้น ร     ก า          การ  ก า      
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8. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
 8.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
                  กิจกรรมที่ 1   
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ( RT และ NT )  : ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบแนวทางการ
ด าเนินการโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 1 คน 
                  กิจกรรมที่ 2 
                  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : มีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563  จ านวน 2 คณะ คือคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
                  2.2 ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้น ร     ก า          การ  ก า      :  คณะกรรมการระดับศูนย์สอบการประเมินความสามารถด้าน 
การอ่านของผู้เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า       ได้รับทราบกรอบแนวทางการด าเนินการฯ 
                  2.3 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้น ร     ก า          การ  ก า      :  คณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า       ได้รับทราบกรอบแนวทางการด าเนินการฯ 
                 กิจกรรมที่ 3   
                  3.1 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า      : 
ผู้เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า    3 ร้อยละ 95 ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
                  3.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ร     ก า        : สนามสอบ 
ทั้ง 23 สนาม ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
                  กิจกรรมที่ 4   
                  4.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพของผู้ เรียน ชั้น ร     ก า        
  การ  ก า 2563 ระดับศูนย์สอบ : คณะกรรมการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ชั้น ร     ก า        
  การ  ก า       ระดับศูนย์สอบ ได้รับทราบกรอบแนวทางการด าเนินการฯ 
                  4.2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า 
2563 : คณะกรรมการประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า      ระดับสนามสอบ  
ได้รับทราบกรอบแนวทางการด าเนินการฯ 
                  กิจกรรมที่ 5   
                  5.1 ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า      : ผู้เรียน
ชั้น ร     ก า          การ  ก า      ร้อยละ 95 ได้รับการประเมินคุณภาพ 
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                  5.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ร     ก า        :  สนามสอบ
ทั้ง 19 สนามสอบ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
                   กิจกรรมที่ 6   
                  จัดท ารายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ร     ก า        และ
ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้น ร     ก า          การ  ก า    3 : มีรายงาน  การ  ก า      
ส าหรับรายงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
          8.2  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
            8.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ  
                  8.2.2 ครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัด
พัทลุง มีเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียน เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนให้มี
ความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ธ.ค. 63-ก.ย. 64 

 

10. สถานที่ด าเนินการ/ พื้นที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง 

 

11. งบประมาณ  115,600 บาท  พร้อมระบุรายละเอียดตัวคูณ  
 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

- - - - 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
     2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ (RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ(NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

- - - - 
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ที ่

 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

      2.2 ประชุมคณะกรรมการระดับ 
ศูนย์สอบการประเมินความสามารถด้าน 
การอ่านของผู้เรียนชั้น ร     ก า        
  การ  ก า      

    

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - 1,900 1,900 

      2.3 ประชุมคณะกรรมการระดับสนาม
สอบ  การประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียนชั้น ร     ก า        
  การ  ก า      

    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท  
  1 มื้อ  35*95  

- 3,325 - 3,325 

 - ค่าห้องประชุม - 1,500 - 1,500 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 - 4,825 1,900 6,725 

3 กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการประเมินฯ 
     3.1 ด าเนินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ร     ก า        
  การ  ก า      

- - - - 

 - ค่าพาหนะกรรมการ รับ – ส่งข้อสอบ  
เฉลี่ย เที่ยวละ 133 บาท (133* 4 เที่ยว  
= 532)  จ านวน  22 สนามสอบ (ถัวจ่าย) 

- 11,704 
 

- 11,704 
 

      3.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ร     ก า        
  การ  ก า      

- - - - 

 - ค่าพาหนะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ  
22 สนามสอบ จ านวน 5  คนๆ ละ 400 
บาท (5*400) (ถัวจ่าย)                                                                                  

- 2,000 - 2,000 

 - ค่าถ่ายเอกสาร - 330 - 330 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการตรวจเยี่ยมสนาม

สอบ 22 สนามสอบ จ านวน 12  คนๆละ 
120 บาท/วัน (12*120)        

- 1,440 - 1,440 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 - 15,474 - 15,474 
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ที ่
 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

4 กิจกรรมที่ 4 
      4.1 ประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนชั้น ร     ก า        
  การ  ก า      ระดับศูนย์สอบ   
      4.2 ประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนชั้น ร     ก า        
  การ  ก า       ระดับสนาม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท  
1 มื้อ  35*85 

 

 

 

 
 
 
 

- 

 

 

 

 
 

2,975 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 

2,975 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 - 2,975 - 2,975 

5 กิจกรรมที ่5  ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนชั้น ร     ก า        
  การ  ก า              

- ค่าพาหนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
การชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 ระดับสนามสอบ วันอังคารที่ 23 
มีนาคม 2564 ไป – กลับ 2 เที่ยว เท่าท่ี
จ่ายจริง  85 คน *210   (ถัวจ่าย) 

- ค่าพาหนะการรับ – ส่งข้อสอบ ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ระดับสนามสอบ วันพุธที่ 24 มนีาคม 2564 
ไป – กลับ 4 เที่ยว เท่าท่ีจ่ายจริง  
(ถัวจ่าย) 19*565          

 

 

 

 

 
- 

 

 

 
 
 

- 

 
 

 

 

 

 

 
17,850 

 

 
 
 

 
10,735 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 
 
 

 
- 

 

 

 

 

 
17,850 

 

 
 
 

 
10,735 
 

 - ค่าพาหนะของคณะกรรมการคุมสอบจาก
โรงเรียนอ่ืน วันที่ 24 มีนาคม 2564  
ไป – กลับ 2 เที่ยว เท่าท่ีจ่ายจริง (ถัวจ่าย)  
46 คน *240                   

 

 

 

- 

 
 

11,040 

 

 

 

- 

 

 

11,040 
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ที ่
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 - ค่าพาหนะคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนาม
สอบ 19 สนามสอบ วันพุธที่ 24  มีนาคม 
2564 ไป – กลับ 2 เที่ยว เท่าที่จ่ายจริง 
จ านวน  4 คน ๆ ละ  500 บาท   5*800                                                                                                                                                                            

- 2,000 

 

- 2,000 

 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
สนามสอบ 19 สนามสอบ จ านวน  9  คนๆ 
ละ 120 บาท  9*120 

- 1,080 - 1,080 

 - ค่าห้องประชุม - 1,500 - 1,500 

 - ค่าถ่ายเอกสาร - 520 - 520 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 - 44,725 - 44,725 

6 กิจกรรมที่ 6 
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้น ร     ก า        และรายงานผล 
การประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้น ร    
  ก า           การ  ก า      
จ านวน 2 วัน 

    

 - ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 120 บาท  
  2 มื้อ  120*20 

- 4,800 - 4,800 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท  
  4 มื้อ  35*20 

- 2,800 - 2,800 

 - ค่าพาหนะส าหรับคณะกรรมการจัดท า
รายงานผลการประเมินความสามารถ 

- 14,400 - 14,400 
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ที ่
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ร     ก า 
        และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนชั้น ร     ก า         
  การ  ก า       จ านวน 2 วัน 
ไป – กลับ 2 เที่ยว (ถัวจ่าย) เท่าท่ีจ่ายจริง 
จ านวน  12 คน ๆ ละ  300 บาท  
(12 คน *300 บาท *2 เที่ยว*2 วัน)                                                                                                                                                                             

    

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 วัน ๆ  ละ 
120 บาท  12 คน ( 12*120*2) 

 2,880  2,880 

 - ค่าจัดจ้างท าเอกสารเผยแพร่  
จ านวน 35 เล่มๆ ละ 350 บาท 

- 12,250 - 12,250 

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์  8,571  8,571 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6 - 45,701 - 45,701 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - 6 - 113,700 1,900 115,600 
      

   หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง : ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
          การบริหารความเสี่ยง : ควบคุมจ านวนสถานศึกษา จ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

 

13. หน่วยงาน/กลุ่มงานรับผิดชอบ 
      13.1 หน่วยงาน/กลุ่มงาน (หลัก) กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
      13.2 หน่วยงาน/กลุ่มงาน (ร่วม) - ไม่มี 

 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 95 มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกับนักเรียน
ทั่วประเทศ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัด
พัทลุง มีเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ในการน าไปพัฒนาในชั้นเรียนต่อไป 

 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
          นางสาวพิมพ์สุจี  นวลขวัญ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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 แผนงานพื้นฐาน  
  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนงานบูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
   เป้าหมายยุทธศาสตร์  3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้

แผนย่อย 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา 1 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21

 เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน
มีทกัษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม  1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป  5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็น

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
5.4 การพัฒนาระบบการศึกษา 

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม 1 คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์  -
แนวทางการพัฒนา -

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่  8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จุดเน้นที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่ง 
    ภูมิปัญญาและสุขภาวะที่ยั่งยืน  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
   ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
                     ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 
               การจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิง ระบบและโครงสร้าง 
ของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วย 
ให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้เยาวชนมีความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทาง
ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ   
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (2)  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ 
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นและท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
           ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่ง 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ   
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ 
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ  
3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนใน  
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น  
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง        
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              สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่ง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์
ช าติ  ร ะยะ  20  ปี  สู่ ก า รปฏิ บั ติ อย่ า ง เป็ น รู ป ธ ร รม  เ พ่ื อ เ ต รี ยมคว ามพร้ อมและว า ง ร ากฐ าน 
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้ง  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  
  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579  เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและ 
ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ  
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education)  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
มียุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด จึงได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะด้านที่ 2 คือ
ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม กระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน เริ่มจาก
ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งค าถาม 
ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจ า
แบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ ทั้งนี้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ท าได้ 
โดยการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบ จะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
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  ส าหรับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2562 – 2565) (2) กล่าวถึง  
การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและ
ประเทศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงตระหนักถึงความส าคัญที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้เกิด 
กับผู้เรียนทุกระดับชั้นในจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ส าหรับสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
   ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1๙/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมาย ก าหนดการ 
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ  จึงจ าเป็นต้อง
บูรณาการปฏิบัติงานระหว่าง ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูผู้สอนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง โดยมีกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
รับผิดชอบด าเนินการ และจากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพ 
 3.2  เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุงให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.3  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง สามารถ

เชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับการประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
 

4.  เป้าหมายโครงการ (Output) 
     4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ       

       4.1.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง  
จ านวน 39 โรงเรียน  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ 

       4.1.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 85 มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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       4.1.3  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 85 
รับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ  
สมศ. ในการประเมินรอบสี่ 

4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ       
            4.2.1  การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

       4.2.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง มีความ รู้ความสามารถ และมีความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพการให้ได้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 4.2.3  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 85 
รับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 
สมศ. ในการประเมินรอบสี่  มีผลการประเมินอย่างน้อยระดับ ดี  
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
     ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 
 

6.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
     6.1  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) 
            6.1.1  จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 
มีค่าพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา เพ่ิมขึ้น 

 6.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุงมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

       6.1.3  จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุงที่รับ
การประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
ในการประเมินรอบสี่ มีผลการประเมินอย่างน้อยระดับ ดี 

6.2  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
        6.2.1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 6.2.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุงมีคุณภาพด้านวิชาการ 
        6.2.3  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ได้รับผล
การประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  
ในการประเมินรอบสี่ อย่างน้อยระดับดี 
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7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity) – กิจกรรม 

 
 
 
 

 
กิจกรรม  

ปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก ์
จัดท าแผนการประชุมโรงเรียนและแผนนิเทศฯ  
 

   
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเชื่อมโยง
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับการประเมิน
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. สู่ 
การเขียน SAR 

    

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
39 โรงเรียน  2  ระยะ 
   ระยะที่ 1 ลงพื้นที่เป็นจุดย่อย 3 จุด 
   ระยะที่ 2 ลงพ้ืนที่โรงเรียนที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

    

กิจกรรมที่ 4 จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ 
ผลการด า  เนินงานโครงการ 

    

 

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
    8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
       8.1.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง   
จ านวน 39 โรงเรียน มีค่าพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา เพ่ิมขึ้น 

  8.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง จ านวน  39 โรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

     8.1.3  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง จ านวน 34   
โรงเรียน ที่ยังไม่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสี่  ได้รับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในการประเมินรอบสี่ มีผลการประเมินอย่างน้อยระดับ ดี 
    8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
          8.2.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง  
เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

     8.2.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     8.2.3  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ได้รับ 
การประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
ในการประเมินรอบห้า มีผลการประเมินอย่างน้อย ระดับดี 
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9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  เมษายน 2564 – กันยายน  2564 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/ พื้นที่ด าเนินการ  
  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 
11. งบประมาณ จ านวน 24,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดตัวคูณ  

 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก ์

จัดท าแผนการประชุมโรงเรียนและแผนนิเทศฯ 
- - - - 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเชื่อมโยง 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับการ
ประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ.สู่การเขียน SAR  จ านวน 1 วัน 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  จ านวน 85 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
  85*35*2 = 5,950 บาท 

 5,950  5,950 

- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 85 คน 1 มื้อ 
  มื้อละ 120 บาท 85*120 = 10,200 บาท 

- 10,200 - 10,200 

- ค่าจัดท าเอกสารรายงานโครงการ/วัสดุอุปกรณ์ - 350 - 350 

- ค่าสถานที่ - 2,500 - 2,500 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 - 19,000 - 19,000 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
39 โรงเรียน 2 ระยะ 
ระยะที่ 1 ลงพื้นที่เป็นจุดย่อย 3 จุด 
ระยะที่ 2 ลงพ้ืนทีโ่รงเรียนที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

    

- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง
โรงเรียนเจ้าภาพ 3 จุดๆละ 1,000= 3,000บาท 

- 3,000 - 3,000 

- ค่าพาหนะคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 2 ครั้ง จ านวน 3 คนๆ (รถ 1 คันๆ ละ 
400 บาท ไป – กลับ 2 เที่ยว (2*400*2 ครั้ง  
= 1,600 บาท) 

- 1,600 - 1,600 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 - 4,600 - 4,600 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4 กิจกรรมที่ 4 จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
    

- ค่าจัดท าเอกสารรายงานโครงการ 4 เล่มๆ ละ 
100 บาท  ( 4*100 = 400 บาท)  

- 400 - 400 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 - 400 - 400 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - 4 - 24,000 - 24,000 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
        ความเสี่ยง : ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
       การบริหารความเสี่ยง : ควบคุมจ านวนสถานศึกษา จ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวนวันที่ใช้ 
ในการด าเนินงาน จ านวนกิจกรรม 
 

13. หน่วยงาน/กลุ่มงานรับผิดชอบ 
        13.1 หน่วยงาน/กลุ่มงาน(หลัก) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
       13.2 หน่วยงาน/กลุ่มงาน (ร่วม) ไม่มี 
 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
      ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  สามารถพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กับการประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 
สมศ. ได้ โรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสี่ มีผลการประเมินอย่างน้อย ระดับดี 

 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  นางสาวพิมพ์สุจี  นวลขวัญ    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
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 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานยุทธศาสตร์   
 แผนงานบูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตรวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนย่อย 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี
เป้าหมายแผนย่อย 1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดีฯ
แนวทางการพัฒนา  5 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมฯ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย -
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตฯ

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน 12 การศึกษา
เป้าหมายรวม 1.ยกระดับคุณภาพของการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป  1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์.-
แนวทางการพัฒนา.-

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8  การปฏิรูปการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตรวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและสร้างสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพ

 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  -.
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ  ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
            จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพที่เท่าเทียมทั่วถึง การปลูกฝัง
ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  ซึ่งตรงกับขบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมและ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  รู้จักการช่วยเหลือและมีจิตอาสา   
ทั้งนี้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทุก
ภาคส่วน ล้วนท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนขบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองด ี
               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผู้มีส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือ 
เจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง และมีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านการลูกเสือ ด้วยความมานะพยายาม    
มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยความเสียสละ จิตอาสา /  
จิตสาธารณะ จึงได้ก าหนดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือเป็นการยกย่องให้ผู้มีให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือมาโดยตลอด   ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้ผู้ที่มีความสนใจ
ในกิจการลูกเสือมุ่งท าความดี และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการลูกเสือเพ่ือพัฒนาให้เยาวชนเป็น
พลเมืองดีต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
           3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ 

 3.2 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
   4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
               ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนทุกสังกัด และผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือภายในจังหวัดพัทลุง สมัครขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ครบทั้ง 3 ประเภท 
   4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของจังหวัดพัทลุง ที่สมัครขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ มีคุณสมบัติพร้อมตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 
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5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
    ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนทุกสังกัด และผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือทั้งภาครัฐและเอกชนที่
มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือภายในจังหวัดพัทลุง 
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
          6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs)  

     มีผู้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดี เด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือ ประเภทละ 1 คน เข้ารับรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการ 

6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes)  
     ผู้ ได้ รั บการ พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ มีผลงานดี เด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสื อของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทุกประเภท ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ 

7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity)  
   

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ     
กิจกรรมที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ และด าเนินการคัดเลือกฯ 
    - ด าเนินการคัดเลือกฯ 
    - ประกาศผลการคัดเลือกฯ 

    

กิจกรรมที่ 3 การสรุปผล รายงานผลฯ 
   - การสรุปผล รายงานผลการคัดเลือกให้  
สป.ทราบ 

    

 

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนทุกสังกัด และผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือทั้งภาครัฐและเอกชนที่

มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือภายในจังหวัดพัทลุง สมัครขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มี
ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม  2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/ พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
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11. งบประมาณ  9,600  บาท  พร้อมระบุรายละเอียดตัวคูณ  
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ  

- ค่าถ่ายเอกสาร 
  

2,500 
  

2,500 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  2,500  2,500 

2 กิจกรรมที่ 2 การด าเนินการคัดเลือกฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการตัดสิน 

จ านวน 7 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

จ านวน 7 คนๆ ละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการคัดเลือกฯ จ่ายตาม

ความเป็นจริงแต่ไม่เกิน คนละ 200 บาท  
จ านวน 2 คน  

- ค่าซื้อวัสดุส านักงาน 

  
 

490 
 

840 
 
 

400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,070 

 
 

490 
 

840 
 
 

400 
5,070 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  1,730 5,070      6,800 

 

กิจกรรมที่ 3 การสรุปผล รายงานผล 
- ค่าจ้างท าเอกสารสรุปผลเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม 
เล่มละ 60 บาท  300  300 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  300 -      300 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  4,530 5,070 9,600 

 

       หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 

    
2,500 

 
2,500 

กิจกรรมที่ 2 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ
ด าเนินการคัดเลือกฯ 

    
6,800 

 
6,800 

กิจกรรมที่ 3 การสรุปผล รายงานผลฯ    300 300 
รวม    9,600 9,600 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง :  ผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกมีจ านวนน้อย  เนื่องจากสถานศึกษาเพ่ิงเปิดภาคเรียนใน
ภาวะสถานการณ์โรคโควิด 19  
  การบริหารความเสี่ยง :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงประชาสัมพันธ์และประสานงานใน
รูปแบบหลากหลายช่องทาง เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดได้รับทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในแต่ละ
สังกัดอย่างทั่วถึง 

13. หน่วยงาน/กลุ่มงานรับผิดชอบ 
  13.1 หน่วยงาน (หลัก)  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
           13.2 หน่วยงาน (ร่วม)  - 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)     
    14.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงสามารถคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อกิจกรรมลูกเสือ ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือ ประเภทละ 1 คน เข้ารับรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการ 
           14.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่ให้
การสนับสนุนกิจการลูกเสือ มีขวัญก าลังใจและมีเจตคติท่ีดีในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
      15.1 นางอุไรวรรณ วิชัยกุล   ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
            15.2 นางสาวจิราพร  ชูช่วย   เจ้าพนักงานธุรการ 
            15.3 นายอนุวรรตน์  พรหมแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานยุทธศาสตร์  
 แผนงานบูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
แผนย่อย 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายแผนย่อย 1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดีฯ
แนวทางการพัฒนา 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนฯ

        5 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมฯ 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  - 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ 
มีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตฯ 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป 5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์  -
แนวทางการพัฒนา  -

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่  1 การส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่ง
ภูมิปัญญาและสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 

 
1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น    
   ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การศึกษาต้อง

มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา โดยการจัดโครงการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมีระเบียบ
วินัย กล้าหาร อดทน  พร้อมเพรียง สามัคคี สมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งเป็นการฝึกความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีถูกต้องตาม
ระเบียบตามกฎกระทรวงว่าด้วย เรื่องเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา  
ทุกสังกัดจัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อม 
และการสร้างทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของชาติ  ต่อไป  

  ในการนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ได้เห็นความส าคัญในการประกวดระเบียบแถว  
ว่าเป็นกิจกรรมลูกเสือท่ีสามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี เสริมสร้างทักษะชีวิต จัดกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ   เนตรนารี ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนการประกวด ฯ ระดับประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดีใน
เรื่องการมีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้น า ความพร้อมเพรียง สร้างความรัก ความสามัคคี 
รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  
  3.2 เ พ่ือสร้างความเข้าใจแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  
เนตรนารี ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีมาตรฐาน  
    3.3 เพ่ือฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา และเพ่ือให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และเห็นคุณค่า
กิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น  
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output)  
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

         ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือมาเป็นอย่างดี
ให้ความสนใจส่งทีมลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมแข่งขันประกวดฯ ระดับจังหวัด ทั้ง 7 กลุ่มการประกวด ได้แก่ 
กลุ่มลูกเสือเนตรนารีส ารอง กลุ่มลูกเสือสามัญ กลุ่มเนตรนารีสามัญ กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กลุ่มเนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่  กลุ่มลูกเสือวิสามัญ และกลุ่มเนตรนารีวิสามัญ 
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  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 4.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน 

ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  
    4.2.2  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ  

มีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ที่ส่งเสริมให้
เยาวชนมีระเบียบวินัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สถานศึกษาทุกสังกัด ที่เข้าร่วมการ

แข่งขันประกวดฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 350 คน  
 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes)  
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) 

                สถานศึกษาส่งทีมลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ
จังหวัด ทั้ง 7 กลุ่มการประกวด และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับจังหวัด ที่ชนะเลิศ เข้าร่วมการแข่งขัน
การประกวดฯ ในระดับประเทศต่อไป 
          6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
               ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity)  
   

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ      
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการ
ประกวดฯ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
2.2 ประชุมตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วม
การแข่งขัน  

    

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการจัดการแข่งขันแต่ละ
กลุ่มการประกวด ฯ  
3.1 จัดการแข่งขัน 
3.2 ตัดสินการประกวดผ่านวีดีโอ  
3.3 สรุปผลการตัดสนิ/รายงานผลการแข่งขัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที ่4  ประกาศผลการแข่งขัน สรุปผล
และรายงานผล การแข่งขัน คัดเลือกตัวแทน 
เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ  
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8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
           การจัดการแข่งขันแต่ละกลุ่มการประกวด ฯ  ร้อยละ 85 ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ ทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง มีความพึงพอใจ และให้
ความสนใจส่งทีมลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดระเบียบแถวฯ ระดับจังหวัด และได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)    พฤษภาคม – กรกฎาคม  2564 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ   ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง / สถานศึกษาต่างๆ           
ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดระเบียบแถวฯ 
 

11. งบประมาณ  50,800 บาท  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
       - ค่าถ่ายเอกสาร   

  
3,000 

  
3,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  3,000  3,000 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการประกวดฯ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสนิ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท  X 1 มื้อ) 
       - ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมของ
คณะกรรมการฯ (5 คน X 300 บาท) 
2.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการการด าเนินงาน         
จัดประกวดของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการประกวด 
ระดับจังหวัด 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 35 บาท  X 1 มื้อ) 
       - ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมของ
สถานศึกษาท้ัง 7 โรง ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 200 
จ านวน 14 คน (200 x 14) 

   
 
 

525 
 
 

1,500 
 
 
 
 

700 
 
 

2,800 

   
 
 

525 
 
 

1,500 
 
 
 
 

700 
 
 

2,800 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  5,525  5,525 

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการจัดการแข่งขันแต่ละกลุ่ม
การประกวด ฯ  
      - ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือสังเกตการณ์การ
ประกวดฯ  ของคณะกรรมการตัดสิน  
(13 คน x 300 บาท) 
      - ค่าจัดท าเกียรติบัตร (20 X300) 
      - ค่าวัสดุส านักงาน 

  
 

 
3,900 

 
6,000 
       

 
 
 
 
 
 

9,765 

 
 
 

3,900 
 

6,000 
9,765 
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รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  9,900 9,765 19,665 

กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล 
- ค่าจัดท าเอกสารสรุปผล รายงานผล  

จ านวน 6 เล่มๆ ละ 60 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ตัดสิน (13 คน x 35 บาท  X 2 มื้อ) 
    - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการตัดสิน 
(13 คน x 120 บาท  X 1 มื้อ) 
    - ค่าพาหนะเดินทางของผู้บริหาร ครูและ
สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีที่ชนะเลิศไปรับรางวัล
ระดับประเทศ จ านวน 5 คน 

  
360 

 
910 

 
1,560 

 
 

19,780 

  
360 

 
910 

 
1,560 

 
 

19,780 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 - 22,610 - 22,610 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 41,035 9,765 50,800 

หมายเหตุ   ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม 
 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
กิจกรรมที่ 1  ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 

   3,000 3,000 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
และผู้เกี่ยวข้อง 

   5,525 5,525 
 

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการจัดการ
แข่งขันแต่ละกลุ่มการประกวดฯ 

   19,665 19,665 
 

กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล    22,610 22,610 
รวม    50,800 50,800 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง :  สถานศึกษาจัดทีมลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดน้อย  เนื่องจากบางสถานศึกษา
ผู้บังคับบัญชาขาดความมั่นใจ และประสบการณ์ในการฝึกซ้อม 
          การบริหารความเสี่ยง :  ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน สถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมลูกเสือให้มีการ
พัฒนากิจการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  
ในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน   
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13. กลุ่ม/หน่วยงานรับผิดชอบ  
          13.1 กลุ่ม/หน่วยงาน (หลัก) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

13.2 กลุ่ม/หน่วยงาน (ร่วม)  ส านักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
          14.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ความส าคัญ ให้การสนับสนุนกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ด้วยดีตลอดมา 
 14.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินกิจการการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา มากยิ่งขึ้น  
 14.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  สามารถประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากยิ่งขึ้น 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         15.1 นางอุไรวรรณ  วิชัยกุล       ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
          15.2 นางสาวจิราพร ชูช่วย          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          15.3 นายอนุวรรตน์ พรหมแก้ว     เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนงานยุทธศาสตร์   
  แผนงานบูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
แผนย่อย 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายแผนย่อย 1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดีฯ
แนวทางการพัฒนา 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนฯ

        5 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมฯ 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  - 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมี
ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตฯ 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป 5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์  -
แนวทางการพัฒนา  -

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่ง
ภูมิปัญญาและสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 

 
1. ชื่อโครงการ   นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น    
          เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  การส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนเป็นคนดี  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันจะน าประเทศชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นรัฐบาล 
หน่วยงานภาครัฐ จึงให้ความส าคัญ ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
น ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งหนึ่งในกระบวนนั้นก็คือกระบวนการหรือกิจกรรม
ลูกเสือ ที่มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี
และมีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้ง กิจกรรมลูกเสือ ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย   
12 ประการ ตามนโยบาย ของคณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ   

การทีจ่ะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ตอบสนอง บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ 
พ.ศ. 2551 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย  12  ประการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ จะต้องมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัด
กิจกรรมลูกเสืออย่างถูกต้อง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ 
  3.2 เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา  
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output)  
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                      ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาที่เปิดสอน 
จ านวน 6 โรง  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างถูกต้อง  
          4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               4.2.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือมากข้ึน 
      4.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและน ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพต่อไป  
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5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนกิจกรรมลูกเสือ จ านวน 6 โรง ได้แก่   
- โรงเรียนที่เปิดสอนกิจกรรมลูกเสือ สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1     จ านวน 2 แห่ง 
- โรงเรียนที่เปิดสอนกิจกรรมลูกเสือ สังกัด สพป.พัทลุง  เขต 2   จ านวน 1 แห่ง 
- โรงเรียนที่เปิดสอนกิจกรรมลูกเสือ สังกัด  สพม.พัทลุง       จ านวน 2 แห่ง 
- โรงเรียนที่เปิดสอนกิจกรรมลูกเสือ สังกัด สช.                    จ านวน 1 แห่ง 

 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes)  
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) 

                ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ         
ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
          6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
               สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง        
พ.ศ. 2551   

7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity)    

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน
การนิเทศฯ และจัดท าเครื่องมือนิเทศฯ  

    

กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการออกนิเทศฯ
สถานศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมาย 

    

กิจกรรมที่ 3  รายงานผล  สรปุผล              
การด าเนินงาน  

    

 
8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
        สถานศึกษาท่ีเปิดสอนจ านวน 6 โรง ได้รับการนิเทศและสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือสอดคล้องกับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551   
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)    มิถุนายน – กรกฎาคม  2564 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ  สถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมลูกเสือในจังหวัดพัทลุง จ านวน 6 โรง  
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11. งบประมาณ  10,000 บาท  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการนิเทศ  
- ค่าถ่ายเอกสาร       
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ  
จ านวน 9 คนๆ ละ35 บาท จ านวน 1 มื้อ  
(9 คน x 35 บาท  X 1 มื้อ)  

  
 

1,000 
 

315 
 

 

  
 

1,000 
 

315 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  1,315  1,315 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการออกนิเทศสถานศึกษา 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 2 คัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกนิเทศ จ านวน 6 คน 
คนละ 120 บาท จ านวน 3 วัน 
(6 คน X 120 X 3 วัน) 
- ค่าวัสดุส านักงาน 

  
4,000 

 
2,160  

 
 
 

 
 
 
 
 

2,225 

 
4,000 

 
2,160  

 
2,225 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  6,160 2,225 8,385 
กิจกรรมที่ 3   สรุป/รายงานผล 
- จัดท ารายงานรูปเล่มเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 60 บาท 

  
 

300 
 

  
 

300 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  300  300 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 10,000  10,000 

  

หมายเหตุ   ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม 
 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุคณะกรรมการ
นิเทศและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจง
แนวทาง ขั้นตอนการนิเทศ  

   1,315 1,315 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการออกนิเทศ
สถานศึกษา 

   8,385 
 

8,385 
 

กิจกรรมที่ 3  สรุป/รายงานผล    300 300 
รวม    10,000 10,000 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
              ความเสี่ยง :  การนิเทศที่อาจไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

                  การบริหารความเสี่ยง :  ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน กับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะด าเนินการจัด
นิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น   
 

13. กลุ่ม/หน่วยงานรับผิดชอบ  
          13.1 กลุ่ม/หน่วยงาน (หลัก) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

13.2 กลุ่ม/หน่วยงาน (ร่วม)  สถานศึกษาท่ีเปิดสอนลูกเสือทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง      
14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
           14.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ 
  14.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้รับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          15.1 นางอุไรวรรณ  วิชัยกุล         ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
          15.2 นางสาวจิราพร ชูช่วย          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          15.3 นายอนุวรรตน์ พรหมแก้ว     เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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 แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานบูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายยุทธศาสตร์  6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12  การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อย 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนย่อย 1  คนไทยได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทแนวทางย่อย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย -
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม  1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์  -

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่  11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค  ยุทธศาสตร์ที่  1 การส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด -
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษา 

 
1. ช่ือโครงการ   ติดตามเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 
      ลักษณะโครงการ  :  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่   

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น  
   การจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน                              
ทุกช่วงวัย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  โดยการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบจะต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน                        
นอกระบบและเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนแล้ว  การด าเนินการกิจการของโรงเรียนนอกระบบแต่ละ
แห่งจะต้องค านึงถึงคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนที่จะเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีตามจุดประสงค์ของหลักสูตร                        
เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชนมีความมั่นใจที่จะเลือกเรียนในโรงเรียนนอกระบบ 
  ปัจจุบันโรงเรียนนอกระบบ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จ านวนทั้งสิ้น 38 โรงเรียน 
(ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เดือนมิถุนายน 2564)  โดยแต่ละประเภทมีจ านวน ดังนี้ 

1. ประเภทศิลปะและกีฬา   จ านวน   3 โรง 
2. ประเภทวิชาชีพ    จ านวน  8 โรง 
3. ประเภทกวดวิชา    จ านวน         25 โรง 
4. ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต  จ านวน  2 โรง 

   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุนและทะเบียน
กลางทางการศึกษา ได้จัดท าระบบศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน                       
ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน (Private  Education  Data  Center : PEDC) ขึ้นและได้เริ่มใช้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยข้อมูลจากกลุ่มงานทะเบียน ณ  เดือนมกราคม 2564  พบว่าข้อมูลจ านวนโรงเรียน                    
นอกระบบปิดกิจการเป็นจ านวนมาก  ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษา
นอกระบบ  ดังนั้นเพ่ือส ารวจ  รวบรวมและปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนได้จัดท าคู่มือการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ                     
เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจติดตาม ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก  รวมทั้งบูรณาการงานด้านต่างๆ  ท าให้การ
ติดตามการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการข้างต้น เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือตรวจสอบ  ติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบในจังหวัดพัทลุง          

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
     3.1.1  ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานตามระบบฐานข้อมูล  PEDC   
     3.1.2  ด้านที่ 2 ข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ   
     3.1.3  ด้านที่ 3 การด าเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนนอกระบบ   
     3.1.4  ด้านที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการสนับสนุน/ส่งเสริม  
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     3.1.5  ด้านที่ 5 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
3.2 เพ่ือรวบรวมและจัดท าข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบในจังหวัดพัทลุง 

ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 4.1.1 จ านวนโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
      4.1.2 จ านวนโรงเรียนนอกระบบที่ด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานตามระบบศูนย์กลางบูรณาการ

ข้อมูล (PEDC) 
           4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 4.2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงสามารถรายงานการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนอกระบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

      4.2.2  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  มีข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน                   
นอกระบบ ที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
          จ านวนโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จ านวน  8  โรงเรียน 
  

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI  Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs)  

  6.1.1 ร้อยละของโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา (คา่เป้าหมายร้อยละ 100) 
  6.1.2 จ านวนโรงเรียนนอกระบบที่ด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานตามระบบศูนย์กลาง
บูรณาการข้อมูล (PEDC)  (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 

 

6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes)   
ร้อยละของความสมบูรณ์  ครบถ้วนของข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ              

ในจังหวัดพัทลุง  (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 
 

7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity) 
      

การด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ติดตาม 

    

2. จัดเตรียมข้อมูลตามแบบติดตาม  (ระบบ 
PEDC) 

    

3. ด าเนินการติดตามโรงเรียนนอกระบบ
ตามท่ีก าหนด 
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การด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

- เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยพิจารณาจาก
สภาพจริง  เอกสาร การสังเกตและ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
ให้ข้อเสนอแนะกรณีพบว่าผลการติดตามไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเบื้องต้น 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
แบบติดตามฯ 

    

5. รายงานผลไปยัง สช.     
  
   8. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   - 
  8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   - 

 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  กรกฎาคม - สิงหาคม  2564 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/ พื้นที่ด าเนินการ 
 10.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในจังหวัดพัทลุง 
 10.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

11. งบประมาณ  9,600  บาท  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

 

 รายการ 
งบประมาณ  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การประชุมคณะกรรมการติดตาม 
    - ค่าอาหารกลางวัน (7 คน x 100 บาท x 1 วัน) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  (7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
700 
490 

  

2. การตรวจติดตาม 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง   
       (8 คน x 4 วัน x 120 บาท) 
     - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
     - ค่าวัสดุ 
     - ค่าถ่ายเอกสาร 

  
 

3,840 
1,570 

 
1,000 

 
 
 
 

2,000 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 7,600 2,000 9,600 

      หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม 
 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1. การประชุมคณะกรรมการติดตาม - - - 1,190 1,190 
2. การตรวจติดตามฯ - - - 8,410 8,410 

รวม - - - 9,600 9,600 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง : การด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด / การด าเนินการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  การบริหารความเสี่ยง : จัดล าดับความส าคัญของงาน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
 

13. หน่วยงาน/กลุ่มงานรับผิดชอบ 
  13.1 หน่วยงาน/กลุ่มงาน (หลัก)   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  13.2 หน่วยงาน/กลุ่มงาน (ร่วม) -  
 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
   14.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ในการตรวจติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
           14.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ
เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาวการณ์การจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

   

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
   นางเพ็ญนภา  พรพงศ์วิทย์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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 แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานบูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายยุทธศาสตร์  6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12  การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อย 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนย่อย 1  คนไทยได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทแนวทางย่อย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย -
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม  1 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์  -

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่  11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค  ยุทธศาสตร์ที่  1 การส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด -
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษา 

 
1. ช่ือโครงการ   ติดตามเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 
      ลักษณะโครงการ  :  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่   

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น  
   การจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน                              
ทุกช่วงวัย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  โดยการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบจะต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน                        
นอกระบบและเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนแล้ว  การด าเนินการกิจการของโรงเรียนนอกระบบแต่ละ
แห่งจะต้องค านึงถึงคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนที่จะเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีตามจุดประสงค์ของหลักสูตร                        
เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชนมีความมั่นใจที่จะเลือกเรียนในโรงเรียนนอกระบบ 
  ปัจจุบันโรงเรียนนอกระบบ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จ านวนทั้งสิ้น 38 โรงเรียน 
(ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เดือนมิถุนายน 2564)  โดยแต่ละประเภทมีจ านวน ดังนี้ 

1. ประเภทศิลปะและกีฬา   จ านวน   3 โรง 
2. ประเภทวิชาชีพ    จ านวน  8 โรง 
3. ประเภทกวดวิชา    จ านวน         25 โรง 
4. ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต  จ านวน  2 โรง 

   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุนและทะเบียน
กลางทางการศึกษา ได้จัดท าระบบศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน                       
ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน (Private  Education  Data  Center : PEDC) ขึ้นและได้เริ่มใช้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยข้อมูลจากกลุ่มงานทะเบียน ณ  เดือนมกราคม 2564  พบว่าข้อมูลจ านวนโรงเรียน                    
นอกระบบปิดกิจการเป็นจ านวนมาก  ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษา
นอกระบบ  ดังนั้นเพ่ือส ารวจ  รวบรวมและปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนได้จัดท าคู่มือการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ                     
เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจติดตาม ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก  รวมทั้งบูรณาการงานด้านต่างๆ  ท าให้การ
ติดตามการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการข้างต้น เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือตรวจสอบ  ติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบในจังหวัดพัทลุง          

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
     3.1.1  ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานตามระบบฐานข้อมูล  PEDC   
     3.1.2  ด้านที่ 2 ข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ   
     3.1.3  ด้านที่ 3 การด าเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนนอกระบบ   
     3.1.4  ด้านที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค/ความต้องการในการสนับสนุน/ส่งเสริม  
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     3.1.5  ด้านที่ 5 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
3.2 เพ่ือรวบรวมและจัดท าข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบในจังหวัดพัทลุง 

ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 4.1.1 จ านวนโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
      4.1.2 จ านวนโรงเรียนนอกระบบที่ด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานตามระบบศูนย์กลางบูรณาการ

ข้อมูล (PEDC) 
           4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 4.2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงสามารถรายงานการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนอกระบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

      4.2.2  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  มีข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน                   
นอกระบบ ที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
          จ านวนโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จ านวน  8  โรงเรียน 
  

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI  Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs)  

  6.1.1 ร้อยละของโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา (คา่เป้าหมายร้อยละ 100) 
  6.1.2 จ านวนโรงเรียนนอกระบบที่ด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานตามระบบศูนย์กลาง
บูรณาการข้อมูล (PEDC)  (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 

 

6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes)   
ร้อยละของความสมบูรณ์  ครบถ้วนของข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ              

ในจังหวัดพัทลุง  (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 
 

7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity) 
      

การด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ติดตาม 

    

2. จัดเตรียมข้อมูลตามแบบติดตาม  (ระบบ 
PEDC) 

    

3. ด าเนินการติดตามโรงเรียนนอกระบบ
ตามท่ีก าหนด 
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การด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

- เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยพิจารณาจาก
สภาพจริง  เอกสาร การสังเกตและ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
ให้ข้อเสนอแนะกรณีพบว่าผลการติดตามไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเบื้องต้น 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
แบบติดตามฯ 

    

5. รายงานผลไปยัง สช.     
  
   8. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   - 
  8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   - 

 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  กรกฎาคม - สิงหาคม  2564 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/ พื้นที่ด าเนินการ 
 10.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในจังหวัดพัทลุง 
 10.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

11. งบประมาณ  9,600  บาท  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

 

 รายการ 
งบประมาณ  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การประชุมคณะกรรมการติดตาม 
    - ค่าอาหารกลางวัน (7 คน x 100 บาท x 1 วัน) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  (7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
700 
490 

  

2. การตรวจติดตาม 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง   
       (8 คน x 4 วัน x 120 บาท) 
     - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
     - ค่าวัสดุ 
     - ค่าถ่ายเอกสาร 

  
 

3,840 
1,570 

 
1,000 

 
 
 
 

2,000 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 7,600 2,000 9,600 

      หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม 
 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1. การประชุมคณะกรรมการติดตาม - - - 1,190 1,190 
2. การตรวจติดตามฯ - - - 8,410 8,410 

รวม - - - 9,600 9,600 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง : การด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด / การด าเนินการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  การบริหารความเสี่ยง : จัดล าดับความส าคัญของงาน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
 

13. หน่วยงาน/กลุ่มงานรับผิดชอบ 
  13.1 หน่วยงาน/กลุ่มงาน (หลัก)   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  13.2 หน่วยงาน/กลุ่มงาน (ร่วม) -  
 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
   14.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ในการตรวจติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
           14.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ
เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาวการณ์การจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

   

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
   นางเพ็ญนภา  พรพงศ์วิทย์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
แผนย่อย  1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายแผนย่อย 1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดีฯ
แนวทางการพัฒนา 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนฯ

        5 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมฯ 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  - 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมี
ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตฯ 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป 5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์  -
แนวทางการพัฒนา  -

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่  1 การส่งเสริม สนับสนุน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรมสู่เมือง 
แห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 

 
1. ชื่อโครงการ การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น    
              กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี เก่งและสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยผ่านการฝึกทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  รู้จักการมีระเบียบวินัย การเสียสละ 
การอดทน ความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนา
และ หล่อหลอมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยใช้หลักการของลูกเสือ การยึดมั่นในกฎและ 
ค าปฏิญาณของลูกเสือ การใช้ระบบหมู่  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบและ 
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศในอนาคต
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 
               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดี  ซึ่งส่งเสริมผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดโครงการ
คัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. วัตถุประสงค์ 
                3.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนได้ใช้กระบวนการลูกเสือพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง ทั้งด้านการพัฒนาทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติและผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
       3.2 เพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาแก่โรงเรียน  
ที่มีการจัดกิจกรรมลูกเสือและปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนยึดมั่น โดยการน ากฎและค าปฏิญาณของลูกเสือไปใช้ 
ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output)  
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                       โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา โครงการดีวิถีลูกเสือ   
จ านวน 1 โรง 
                4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                       4.2.1 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการดีวิถีลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีขวัญและก าลังใจในการที่จะส่งเสริมกระบวนการลูกเสือให้กับผู้เรียนต่อไป 
              4.2.2โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการดีวิถีลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 สามารถเป็นต้นแบบและน าความรู้ แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนไปขยายผลแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ 
ในอนาคตต่อไป 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
  โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด 
เป็นตัวแทนและรับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ในระดับประเทศในล าดับต่อไป 

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes)  
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) 

                  โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์  
การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีผลผ่าน การประเมินคะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
          6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
               โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จ านวน 1 โรง   

7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity)    

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจง
แนวทาง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 

    

กิจกรรมที่ 2. ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนดี
วิถีลูกเสือ 

    

กิจกรรมที่ 3  รายงานผล  สรุปผล  
การด าเนินงานโครงการฯ 

    

 
8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
                 1.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  
ประจ าปี พ.ศ.2564 
                 2. คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 จากเอกสารและลงประเมินจากสภาพจริงของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)    กรกฎาคม - สิงหาคม  2564 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ   
  10.1 กิจกรรมการประชุมชี้แจง แนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกแก่คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดี
วิถีลูกเสือ ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  
  10.2 กิจกรรมการออกประเมินสภาพจริง  ณ  โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
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11. งบประมาณ  11,500 บาท  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน
ดีวิถีลูกเสือและผู้ เกี่ยวข้อง เ พ่ือชี้แจงแนวทาง 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และด าเนินการคัดเลือกฯ 
จากเอกสารของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
- ค่าถ่ายเอกสาร        
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท  X 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน ( 15 คน X 120 บาทX 1 มื้อ)  

  
 
 
 

1,225 
1,050 

 
1,800 

  
 
 
 

1,225 
1,050 

 
1,800 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  4,075  4,075 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการออกประเมินสภาพจริง  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกประเมินฯและ
ผู้เกี่ยวข้อง (10 คน x120 บาทX3 วัน) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

   
3,600 

 
3,000 

 
 

   
3,600 

 
3,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2        6,600  6,600 
กิจกรรมที่ 3 สรุป/รายงานผล 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการสรุปผล
การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  
 (15x 35x1) 
- ค่าจ้างท ารายงานผลและสรุปผล จ านวน 6 เล่มๆ ละ 
60 บาท 

  
525 

 
 

300       

  
525 

 
 

300 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  825  825 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  11,500  11,500 

 
 หมายเหตุ  ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 

 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดี
วิถีลูกเสือและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจง
แนวทาง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
และด าเนินการคัดเลือกฯ จาก 
 

- - - 4,075          4,075 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
เอกสารของโรงเรียนที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการออก
ประเมินสภาพจริง  

- - - 6,600 6,600 
 

กิจกรรมที่ 3  สรุป/รายงานผล   
การด าเนินงาน 

- - - 825 825 
 

รวม    11,500 11,500 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
            ความเสี่ยง :  การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ.2564 อาจไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
               การบริหารความเสี่ยง :  ปฏิบัติตน และประชาสัมพันธ์แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตน
ตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

13. กลุ่ม/หน่วยงานรับผิดชอบ  
          13.1 กลุ่ม/หน่วยงาน (หลัก) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

13.2 กลุ่ม/หน่วยงาน (ร่วม)  -      

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
          14.1 โรงเรียนได้น ากระบวนการลูกเสือพัฒนาผู้ เรียนอย่างแท้จริง ทั้งด้านการพัฒนาทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติและผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 14.2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ.2564 มีขวัญและก าลังใจใน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้เกิดแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นและสามารถเป็นต้นแบบให้แก่
โรงเรียนอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 
  

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          1. นางอุไรวรรณ  วิชยักุล         ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
          2. นางสาวจริาพร ชูช่วย          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          3. นายอนุวรรตน์ พรหมแก้ว     เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนงานยุทธศาสตร์  
 แผนงานบูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม
แผนย่อย 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายแผนย่อย  1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดีฯ
แนวทางการพัฒนา 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนฯ

        5 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมฯ 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  - 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตฯ 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป 5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
5.2 การจัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์  -
แนวทางการพัฒนา  -

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่ง 
ภูมิปัญญาและสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 

1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น    
        ในยุคปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศนับว่ามีความส าคัญยิ่ง ที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการวางแผนในการ
ขับเคลื่อนงานตามนโบบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันท่วงทีข้อมูลสารสนเทศงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน      
ที่ถูกต้อง ครอบคลุมทุกหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  นับว่าเป็นข้อมูล        
ที่จ าเป็นและมีความส าคัญที่ผู้บริหารระดับจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถ
น าไปใช้  ในการวางแผน และขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงท ี
       ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดและงานกิจการนักเรียนในรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลทางเว็บไซด์ที่
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด ด าเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและรายงานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถน าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับลูกเสือ  
ยุวกาชาดและงานกิจการนักเรียนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงจัดท าโครงการนี้ ขึ้น    
 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สามารถ
บันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและงานกิจการนักเรียน  
     3.2 เพ่ือสนับสนุนและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน (พสน.)  
            3.3 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
          3.4 เพ่ือก ากับติดตามการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้เป็นปัจจุบัน 

4. เป้าหมายโครงการ (Output)  
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                       - บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องของงานลูกเสือ งานยุวกาชาดและงานกิจการ
นักเรียน  จ านวนทั้งสิ้น 60 คน สามารถบันทึกข้อมูลและด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นปัจจุบัน 
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                4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                       - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  และสามารถ
น าความรู้ไปขยายผลให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาได้ 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
                       - เจ้าหน้าที่ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องงานลูกเสือ ยุวกาชาดและงานกิจการนักเรียนของ
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  60 คน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes)  
  6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) 
                  6.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล  
การบันทึกข้อมูลและรายงานผลทางโปรแกรมที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
                  6.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถน าความรู้ไปขยายผลให้แก่บุคลากร             
ที่เก่ียวข้องในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
 

            6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
                    เจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ  
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลและรายงานผลทางโปรแกรมที่ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปขยายผลให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง   
 

7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity)    

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาด 
และด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาฯ 

    

กิจกรรมที่ 2 สรุปผล รายงานผลข้อมูล
สารสนเทศฯ จากหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
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8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 
         8.1 เจ้าหน้าที่ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจโปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้านลูกเสือ  
ด้านยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสามารถน าความรู้ไปขยายผลในหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
        8.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถมีข้อมูล  
ด้านลูกเสือ ด้านยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน คลอบคลุมทุกสังกัด และสามารถน าข้อมูล    
ไปใช้ในการวางแผน การรายงานผล ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)      สิงหาคม - กันยายน  2564 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   

11. งบประมาณ  825 บาท  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จัดสรร 14,200) 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ Google meet และการประชุมคณะท างานเพ่ือ
ชี้แจง จัดท าข้อมูล ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท X 1 มื้อ) 

  
 

525 
 

 
 
 

 

 
 

525 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  525  525 
กิจกรรมที่ 2 การสรุปผลและรายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ ฯ  
- ค่าจัดจ้างรายงายผลจ านวน 5 เล่มๆ ละ 60 บาท 

  
 

300 

  
 

300  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  300  300 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  825  825 
 

 หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ   
ผ่านระบบออนไลน์ Google meet 
และการประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
จัดท าข้อมูล ณ ห้องประชุมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

   525 525 
 

กิจกรรมที่ 2 การสรุปผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการฯ  

   300 300 
 

รวม    825 825 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ                     
               ความเสี่ยง : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                  การบริหารความเสี่ยง :  1. แจ้งประชาสัมพันธ์ ประสานงาน กับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะด าเนินการ     
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดและงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา โดยผ่านรูปแบบออนไลน์  
                                              2. ปฏิบัติตน และประชาสัมพันธ์แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตน
ตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

13. กลุ่ม/หน่วยงานรับผิดชอบ  
           13.1 กลุ่ม/หน่วยงาน (หลัก) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 13.2 กลุ่ม/หน่วยงาน (ร่วม)  หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ  

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
           14.1 เจ้าหน้าที่  บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดและงานกิจการนักเรียน ให้กับเจ้าหน้าที่ 
บุคลากร หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
           14.2 สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดพัทลุง รวมทั้ง
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีข้อมูลสารสนเทศ ลูกเสือ ยุวกาชาดและงานกิจการนักเรียนที่ถูกต้อง 
ครอบคลุม ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
          14.3. ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนางานลูกเสือ ยุวกาชาดและงานกิจการนักเรียนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          15.1 นางอุไรวรรณ  วิชัยกุล         ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
          15.2 นางสาวจิราพร ชูช่วย          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
          15.3 นายอนุวรรตน์ พรหมแก้ว     เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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งาน/โครงการ      เสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ 
 ในการต่อต้านการทุจิตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนงาน    บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองกลยุทธ์     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุทัศน์ แก้วพูล 

   นายสมพงศ์ พละไชย  
 นายปริญญา  อนุพินิจ 

ระยะเวลาด าเนินการ      เดือน พฤษภาคม – กันยายน  2564 

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.  2560 -2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  มุ่งเน้นให้รณรงค์ป้องกันการทุจริต โดยที่มี 
หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลายด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์
และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เป็นหลักการบริหารงานที่ ยึดหลักการมี
ส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้  และมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานในระบบราชการ 
เ พ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการของข้าร าชการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ และ 
เกิดประสิทธิภาพ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือส่งเสริมใ ห้ส่วนราชการ 
และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง  จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึก ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อันจะน ามาซึ่งประสิทธิผลสูงสุดของผู้เรียน 
องค์กรและประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือบูรณาการการกับทุกภาคส่วนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็นเครือข่ายใน

การมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานการศึกษา 
2. เป็นการป้องปรามครูบรรจุใหม่ ชี้ให้เห็นโทษของการกระท าการทุจริต
3. เพ่ือให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ในหน่วยงานทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

ในหน่วยงานการศึกษา 

3. เป้าหมาย
3.1 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563  
ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จ านวน 60  คน 
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3.2 ผลลัพท์  (เชิงคุณภาพ) 
   - ผู้เข้ารับการอบรมและเครือข่าย ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ  80 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
  2. 
  3. 
   
  4. 
  5. 
  6. 
   
   

เสนอขออนุมัติโครงการ 
ประชุมแต่งตั้งคณะท างานและประชุมการด าเนินงาน 
ติดต่อประสานงานอาคารสถานที่อบรม  
 
อบรม โดยการบรรยายให้ความรู้ 
ประเมินผล และสรุปรายงาน 
ติดตามการด าเนินการทางวินัยและส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานอื่น 

พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน  2564 
มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2564  
สิงหาคม  2564   
กันยายน 2564 
ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

1 .นายสุทัศน์ แก้วพูล 
   ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
2. นายสมพงศ์ พละไชย 
   รองศึกษาธิการจังหวัด  
   พัทลุง 
3. นายปริญญา อนุพินิจ 
4 .กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. งบประมาณที่ใช้  26,000 บาท  

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1 วัน 
     -  ค่าอาหารกลางวัน  60  คน          
        คนละ 120  บาท/คน 
    -  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 60 คน    
        เช้า – บ่าย คนละ 70 บาท 
    -  ค่าเดินทางไป – กลับ โดยเครื่องบิน 
       นายอุดม อินทรเวศน์วิไล 
       อดีตผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจกฎหมาย   

        และวินัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
    -  ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 x 3 
    -  ค่าตอบแทนวิทยากร 600 x 3 
       ผู้แทน ป.ป.ช. จังหวัดพัทลุง 
    -  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
    -  ค่าป้าย 2 x 4 เมตร 

                                          รวม 

 
   7,200 

 
4,200 

 
   4,000 

 
 
 

3,600 
1,800 

   
   4,000 

1,200 
26,000 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
3,600 
1,800 
 

 
 

 
7,200 

 
4,200 

 
4,000 

 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   4,000 
 

หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่  ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด 
 

 
 
 

ผลลัพท ์
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ผ่านการอบรม  มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้   

 
ติดตามประเมินผล 

 
 
 

                                                    

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ลด หรือ ไม่มี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ปราศจาก
การกระท าท่ีจะน าไปสู่การกระท าผิดวินัย และความผิดอาญา 
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  แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงานบูรณาการ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายยุทธศาสตร์  6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อย  1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนย่อย  1  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทแนวทางย่อย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย   -
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้านการศึกษา
เป้าหมายรวม  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูป การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
เป้าหมายรวม 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์   -   แนวทางการพัฒนา

 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

 ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
     เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด -
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษา
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1. ช่ือโครงการ   ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2564 ผ่านกลไก 
   คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพัทลุง 
    ลักษณะโครงการ  :  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่   

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น  
 การศึกษา คือ เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและสังคม กล่าวคือ การศึกษาจะพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ เพ่ือให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมต่อไป ดังนั้น การศึกษาจึงต้องแสดง
บทบาทให้สอดคล้องกับการ เปลี่ ยนแปลงของสั งคมโดยรวม ปัจจุบันสั งคม โลกและสั งคมไทย  
ก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่  21 อันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาของไทย 
ถึงเวลาปรับเปลี่ยน เพ่ือให้การศึกษาสามารถสร้างผลผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนตามศักยภาพ  
ของนักเรียน จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ
ในอนาคต ตลอดจนน าความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้ โดยการจัดการเรียนการสอนต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงเร่งผลักดันนโยบายยกก าลังสองการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                     
ด้วยการสร้างกลไกที่เข้มแข็ง เพ่ือสร้างการศึกษาและสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีความเป็นเลิศ  
สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีทักษะชีวิตที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนกระบวนการทางการศึกษาของประเทศ 
นอกเหนือจากการจัดการของรัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานการจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพัฒนาทั้งคุณภาพและมาตรฐานให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และสร้างความทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการศึกษาเอกชนเป็นการศึกษา 
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลด าเนินการจัดขึ้น โดยมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ประจ าปี พ.ศ.2564 – 2567 เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน  รวมทั้งเป็นแนวทางในการส่งเสริม  สนับสนุนการ
บริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานให้สอดคล้องกับ  
ทิศทาง นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดพัทลุง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงจัดท าโครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2564 ผ่านกลไกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพัทลุง                  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง                 
ของสังคมปัจจุบัน  
   เพ่ือให้การด าเนินการข้างต้น เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และนโยบายการจัดการศึกษา 
3.2 เ พ่ือก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
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4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 4.1.1 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง   จ านวน 16 คน 
      4.1.2 คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา

เอกชนจังหวัดพัทลุง ประจ าปี พ.ศ.2564 – 2565                จ านวน 9 คน 
      4.1.2 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดพัทลุง  จ านวน 15 คน 
      4.1.3 ศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                       

จ านวน 6 คน 
           4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดพัทลุง มีแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 2564 – 2565  
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
          5.1  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 
  5.2  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จังหวัดพัทลุง 
   5.3  ผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI  Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs)  

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมก าหนดและทราบทิศทางการจัดการศึกษาเอกชนให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และนโยบายการจัดการศึกษา  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 85) 

 

6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes)   
ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 2564 – 2565 มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) 
 

7. วิธีด าเนินการ – กิจกรรม (Activity) 
      

การด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดพัทลุง 

    

1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน  
การด าเนินการ 

    

1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
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การด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

1.4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน     
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
นอกระบบ จังหวัดพัทลุง 

    

2.1  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 
การด าเนินการ 

    

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการ ปส.กช.นอกระบบจังหวัดพัทลุง  

    

2.3 สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน     
 
8. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    - 
  8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   - 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  สิงหาคม  - กันยายน   2564 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/ พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

11. งบประมาณ  10,000  บาท  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

 

 รายการ 
งบประมาณ  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพัทลุง 

    

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
- ค่าอาหารกลางวัน (9 คน x 100 บาท x 2 วัน) 

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (9 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

  
1,800 
1,260 

  

2. ค่าถ่ายเอกสาร  1,000   
3. ค่าวัสดุ   940  

รวมงบประมาณ  กิจกรรมที่ 1  4,060 940 5,000 
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 รายการ 
งบประมาณ  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จังหวัดพัทลุง 

    

1. ประชุมคณะกรรมการ ปส.กช.นอกระบบ  
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 100 บาท x 1 วัน) 

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
 

1,500 
1,050 

  

2. ค่าถ่ายเอกสาร  1,000   
3. ค่าวัสดุ   1,450  

รวมงบประมาณ  กิจกรรมที่ 2  3,550 1,450 5,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 7,610 2,390 10,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายกิจกรรม 
 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1. ประชุม ปส.กช.จังหวัดพัทลุง - - - 5,000 5,000 
2. ประชุม ปส.กช.นอกระบบจังหวัด
พัทลุง 

- - - 5,000 5,000 

รวม - - - 10,000 10,000 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง : การด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด / การด าเนินการภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  การบริหารความเสี่ยง : จัดล าดับความส าคัญของงาน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 

13. หน่วยงาน/กลุ่มงานรับผิดชอบ 
  13.1 หน่วยงาน/กลุ่มงาน (หลัก)   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  13.2 หน่วยงาน/กลุ่มงาน (ร่วม) -  
 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
   คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง  และคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดพัทลุง  มีทิศทางในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 -2565 

   

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
   นางเพ็ญนภา  พรพงศ์วิทย์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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ส่วนที่ 5 
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างป)ี 

การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรระหว่างปี) ก าหนดให้หน่วยงาน 
ในสังกัดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 
302 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ประจ าปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส  

 ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี 
และให้มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
รายงานภายในวันที่ 5 มกราคม ของปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
รายงานภายในวันที่ 5 เมษายน ของปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
รายงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
รายงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 

 1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี) เมื่อ
สิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการ    
ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการฯ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล 
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าข้ึน เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน 

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 

 2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  

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



ภาคผนวก 



-  ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
   แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
   (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี)  ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 

-  ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
   กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการ 
   จังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

-  คณะผู้จัดท า 



คณะท างาน 

ที่ปรึกษา  
นายสุทัศน์  แก้วพูล    ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง     
นายสมพงศ์  พละไชย รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

คณะท างาน  
1. นายส าเริง  เจ้ยชุม ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
2. นายปริญญา อนุพินิจ นิติกรช านาญการพิเศษ  

รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นางสาคร  หนูสว่าง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
4. นางสุมาลี  แววจะบก ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
5. นางอุไรวรรณ  วิชัยกุล ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
6. นางสาวจรวย  หนูแดง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางผกามาส  กล้วยเครือ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
8. นางสาวจรุวรรณ  ชูขาว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
9. นางกัญฐิกาญจน์  ชายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10. นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางสาวธัชกร วรพรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางจีรนันท์  มีฉิม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

จัดพิมพ์/รูปเล่ม 
นางสาวธัชกร วรพรรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 






