คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการดั ง กล่ า วต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้ อ งใช้
ในการดำเนิ นการของแต่ละขั้น ตอน เป้ าหมายของภารกิจ ผลสั มฤทธิ์และตัวชี้วัด ความสำเร็จ ของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่ นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอื่น ที่ เกี่ย วข้อง รวมถึงกำลั งเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์ อื่ น ประกอบกัน กอรปกับ มติค ณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 12 มี นาคม 2562 เห็ นชอบให้หน่วยงาน
ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2
รวมทั้งสอดรั บ กับ มติคณะรัฐ มนตรี นโยบายรัฐ บาล แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
การจั ด การศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform :
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริห ารงานของผู้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยงานในสั งกั ด ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ งานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ ปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบั ติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจหน่วยงาน
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7
กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้ หน่วยงานของรัฐปรับปรุง แผนระดับ 3
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และ
แผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สู่ ร ะบบติ ด ตาม และประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (Electronic
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)
ตามระเบี ยบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ช าติและแผน
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุงตามงบประมาณที่ได้ รับ จัด สรร) ขึ้น เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่องมื อ ในการ
บริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาแบบบู รณาการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ เรีย นได้ รั บ การเรีย นรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การบริ ห ารและจั ดการศึ กษาแบบบู รณาการ ทุ กระดั บ ทุ กพื้ น ที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลและพั ฒ นาสมรรถนะ
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
(ก)

เป้ำประสงค์รวม
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อ ง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5. หน่ ว ยงาน/สถานศึ กษามี กิ จกรรมส่ งเสริมคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ และปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้ว ยรูปแบบ
ที่หลากหลาย
7. หน่ ว ยงานมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลยุทธ์
1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบัน หลักของชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนา เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดาริ
1.2 ยกระดั บ และสร้างโอกาสการเข้าถึ งการศึ ก ษาที่ มี คุณ ภาพ และพั ฒ นาสมรรถนะ
การเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่
ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว)
1.3 พั ฒ นากลไกบู รณาการระบบบริ หารจั ดการการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาภั ย คุ ก คาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาส
ทางการศึกษา
(ข)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค
(อาทิ พื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)
2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวั ตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
3.2 ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนพั ฒ นากระบวนการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบผ่ า น
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
3.5 พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศและสมรรถนะที่ จ าเป็ นของผู้ เรี ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ ที่ถูกต้องด้านระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ
3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.9 ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั กในการจั ดการคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์
4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ ผู้ เรี ยนสามารถเข้ าถึ งโอกาสทางการเรี ยนรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพได้ อ ย่ า งหลากหลาย ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย
4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
5.1 ส่ งเสริ มและพั ฒ นาการน าเทคโนโลยีดิจิทั ล มาประยุกต์ใช้ในการบริห ารราชการ/
บริการประชาชน
5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
5.3 สร้างและพัฒ นากลไกการบริห ารจัดการศึกษาให้ มีประสิ ทธิภ าพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(ค)

5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง และเหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5.5 ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและอ านาจหน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานให้ มี ความยื ดหยุ่ น คล่ องตั ว
ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
5.6 พัฒ นาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้ มีส่ วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์
เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน
ตำรำงสรุปภำพรวมงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
งบ/งำน/ประเด็นยุทธศำสตร์/
กลุ่มโครงกำร

จำนวน
โครงกำร

รวมงบประมำณรวมทั้งสิ้น

งบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

รวม

12,930.9816 10,101.8610 13,512.9737 12,009.6077 48,555.4241

1. งบบุคลำกรภำครัฐ

2,155.8160

2,155.8159

2,155.8159

2,155.8159

8,623.2637

2. งบลงทุน

362.9136

145.1654

48.3885

48.3885

604.8560

3. งำนบริหำรจัดกำรสำนักงำน
4. ประเด็นยุทธศำสตร์
ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ที่ 1
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อควำมมั่นคง
1.1 กลุม่ โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของสถำบันหลัก
ของชำติตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 กลุม่ โครงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด
1.3 กลุม่ โครงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.4 กลุม่ โครงกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อควำมมั่นคงในเขตพื้นที่พิเศษ

343.6758

343.6758

343.6758

343.6757

1,374.7031

10,068.5762 7,457.2039 10,965.0935 9,461.7276

37,952.6013

272
64

457.3068

167.7448

426.5465

148.6400

1,200.2380

10

16.4097

10.5715

14.2903

7.8110

49.0825

2

6.3755

5.6035

2.5122

0.9916

15.4828

33

381.2731

107.9736

393.8497

139.6454

1,022.7417

2

0.6537

0.4357

0.0020

1.0914

(ง)

งบ/งำน/ประเด็นยุทธศำสตร์/
กลุ่มโครงกำร
1.5 กลุ่มโครงกำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ
กับต่ำงประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ที่ 2
พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย
เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
2.1 กลุม่ โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม
2.2 กลุม่ โครงกำรดิจิทัล
ชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. ที่ 3
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
3.1 กลุม่ โครงกำรปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม
จิตสำธำรณะและ
ควำมเป็นพลเมือง
3.2 กลุม่ โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยผู้สูงอำยุ
3.3 กลุม่ โครงกำรปฏิรูป
กำรเรียนรู้
3.4 กลุม่ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.5 กลุม่ โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.6 กลุม่ โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ
3.7 กลุม่ โครงกำรจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. ที่ 4
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ
4.1 กลุม่ โครงกำรสร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ
4.2 กลุม่ โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
สื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล
และแหล่งเรียนรู้ที่เข้ำถึงกำร

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

รวม

17

52.5948

43.1605

15.8943

0.1900

111.8396

6

13.5663

13.588

13.5829

12.5918

53.3290

2.0953

2.1170

2.1119

1.1208

7.4450

11.4710

11.4710

11.4710

11.4710

45.8840

135.1902

274.8715

186.1189

154.2467

750.4273

11

15.2006

30.1528

25.8776

15.2021

86.4331

13

79.3127

84.9612

77.8561

88.8989

331.0289

8

24.7397

13.5275

20.7258

1.9509

60.9439

10

8.6865

132.8591

49.8669

40.3391

231.7516

12

2.1382

6.6779

5.4855

2.6884

16.9900

10

4.7051

6.3576

6.0340

5.0331

22.1298

1

0.4074

0.3354

0.2730

0.1342

1.1500

35

9,441.6605

6,979.1571 10,320.6133

9,129.4492 35,870.8801

24

9,400.7568

6,939.1022 10,280.3383

9,090.5091

35,710.7064

11

40.9037

38.9401

160.1737

5
1
65

(จ)

40.0549

40.2750

งบ/งำน/ประเด็นยุทธศำสตร์/
กลุ่มโครงกำร

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

รวม

เรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพ
5.1 กลุ่มโครงกำรบริกำร
ประชำชนและประสิทธิภำพ
ภำครัฐ
5.2 กลุ่มโครงกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.3 กลุ่มโครงกำรพัฒนำ
กฎหมำย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้ำนกำรศึกษำ
5.4 กลุ่มโครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และ
ฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำ
5.5 กลุ่มโครงกำรสร้ำงและ
พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ และกำรมีส่วนร่วม
กับทุกภำคส่วน
5.6 กลุ่มโครงกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงอำนำจหน้ำที่
ของหน่วยงำน
5.7 กลุ่มโครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรพลเรือนและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
5.8 กลุ่มโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
5.9 กลุม่ โครงกำรประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรศึกษำ

102

20.8524

21.8425

18.2320

5

0.4337

0.3146

0.2676

4

0.0724

3.0814

0.6422

0.4670

4.2630

5

0.3558

0.9416

0.1235

0.8000

2.2209

2

1.5000

1.4074

0.0767

54

14.9826

11.8646

12.0507

9.1672

48.0651

0.0040

0.0792

0.0792

0.1624

2

16.7999

77.7269

1.0159

0.1659

3.1500

2

1.3940

0.7280

0.5880

2.7100

25

1.5323

2.8629

3.8225

5.6953

13.9130

3

0.5816

0.6380

0.5816

0.4253

2.2266

หมำยเหตุ :
1. งบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ สป.ศธ. 48,349.5660
2. งบกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน
199.1881
2.1 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
13.6056
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รวมงบจำกกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน และงบจำก สกสว.
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมา
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนิ นการของแต่ ละขั้ นตอน เป้ าหมายของภารกิ จ ผลสั มฤทธิ์ และตั วชี้ วัดความสำเร็จของภารกิ จหน่ วยงาน
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7
กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนิน การต่อไปหรือไม่ โดยคำนึ งยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อื่น ที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ งกำลั งเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้ ม ค่ าของภารกิ จ และสถานการณ์ อื่ น
ประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็ นชอบให้ หน่ วยงานของรัฐปรับปรุ ง
แผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดั งนั้ น เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และ
แผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform :
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
ผู้บริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิธีดำเนินงาน
1. ศึ กษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริ บทต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนการปฏิ รู ปประเทศด้ านต่ าง ๆ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายและแผนระดั บชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา
เมื่ อวั นที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs)

เป้ าหมายที่ 4 เป้ าหมายด้ านการศึ กษา แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจั ด การศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
3. ทบทวนสาระสำคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.256 5
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
4. จัดทำหนังสือขอข้อมูลหน่วยงานในสังกัดจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการที่จะดำเนินการ
ในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5. จั ด ทำร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อผู้บริหารระดับสูง
7. เผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ที่ผู้บริหาร
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
กรอบแนวคิด
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี) ได้จัดทาภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1
ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรั ฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้อง
กับ ภารกิจ ของส านัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร รวมทั ้ง เชื ่อ มโยงข้อ มูล สู ่ร ะบบติด ตาม
และป ระเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (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 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564)
6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
11. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
12. ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13. อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
15. ความสอดคล้ องกั บแผน 3 ระดั บ ตามนั ยยะของมติ ครม. เมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ.2560
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการ
ปกครองประเทศได้กาหนดหมวดสาคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน

หมวดหน้ าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม
ในการศึกษาภาคบังคับ
หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้ อง
ดาเนิ นการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มี
การร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ
โดยรั ฐ มี ห น้ าที่ ด าเนิ น การก ากั บ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ นให้ การจั ดการศึ กษาดั งกล่ าวมี คุ ณ ภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญั ติ
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนการศึก ษาแห่ งชาติ และการด าเนิ น การและตรวจสอบการดาเนิ น การ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย
ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สั งคมและประเทศชาติ ในการด าเนิ น การให้ เด็กเล็ กได้รับ การดูแลและพั ฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ และได้รับ
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต รัฐต้ องด าเนิ นการให้ ผู้ ขาดแคลนทุ นทรัพย์ ได้ รับ การสนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจั ด การศึกษาตามความถนัด ของตน ให้จัด ตั้ง กองทุน เพื่อ ใช้ในการช่ว ยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุน ทรัพ ย์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี
รวมทั้ ง การให้ ผู้ บ ริ จ าคทรั พ ย์ สิ น เข้ า กองทุ น ได้ รั บ ประโยชน์ ในการลดหย่ อ นภาษี ด้ ว ย ทั้ ง นี้
ตามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติซึ่งกฎหมายดังกล่ าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้ การบริห ารจัดการกองทุ น
เป็นอิสระและกาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดาเนิน การปฏิรูปประเทศในด้าน
การศึกษา ให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) เริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
เพื่ อให้ เด็กเล็ กได้รับ การพัฒ นาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สั งคม และสติปัญ ญา ให้ ส มกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2) ด าเนิ นการตรากฎหมายเพื่ อจัดตั้งกองทุ น เพื่ อใช้ ในการช่ วยเหลื อผู้ ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
3) ให้ มี ก ลไกและระบบการผลิ ต คั ด กรอง และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู
และอาจารย์ ให้ ได้ผู้ มีจิ ตวิญ ญาณแห่ งความเป็ น ครู มี ค วามรู้ความสามารถอย่างแท้ จ ริง ได้ รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
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4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้อง
กันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดาเนินการศึกษาและจัดทา
ข้ อ เสนอแนะและร่ า งกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ า หมาย เพื่ อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีดาเนินการ
2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ “ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร
ธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
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3. แผนแม่บทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็น ยุท ธศาสตร์ชาติ
อัน เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ โควิ ด -19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการส าคั ญ เพื่ อ บรรลุ
เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประจ าปี ง บประมา ณ
พ.ศ. 2565
3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.
2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนย่อย
1) ประเด็นความมั่ นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน
ประเทศ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
10) ประเด็น การปรับ เปลี่ย นค่า นิ ย มและวัฒ นธรรม ใน 1 แผนย่อ ย คือ
3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
11) ประเด็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต ใน 4 แผนย่ อ ย ได้ แ ก่
3.2 การพัฒ นาเด็ก ตั้ง แต่ช่ว งการตั้ง ครรภ์จ นถึง ปฐมวัย 3.3 การพัฒ นาช่ว งวัย เรีย น/วัย รุ่น
3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
12) ประเด็น การพัฒ นาการเรีย นรู้ ใน 1 แผนย่อ ย ได้แ ก่ 3.1 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับ
กระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่
3.1 การพัฒ นาบริการประชาชน 3.2 การบริห ารจัดการการเงินการคลั ง 3.4 การพัฒ นาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม ใน 1 แผนย่อ ย คือ 3.1
การพัฒนากฎหมาย
23) ประเด็นการวิจัยและพั ฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่ อย ได้แก่ 3.4 การวิจั ย
และพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
3.2 แผนแม่บ ทเฉพาะกิจ ภายใต้ป ระเด็น ยุท ธศาสตร์ชาติ อัน เป็น ผลมาจาก
สถานการณ์ โ ควิ ด -19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสาคั ญ เพื ่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ มี เ ป้ า หมายส าคั ญ คื อ
“คนสามารถยังชีพอยู่ได้มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้า งอาชีพและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้
ความสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
การพร้ อ มรั บ (Cope) หมายถึ ง ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การภายใต้
สภาวะวิกฤต ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลาบาก
การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง
ที่ดาเนิ น การอยู่ ให้ ส อดรั บ กับ กระแสการเปลี่ ยนแปลง ความไม่แน่ นอน และบริบทการพัฒ นา
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ พร้ อ มเติ บ โตอย่ า งยั่ งยื น (Transform) หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ
โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟู
และขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ ส ามารถ “ล้ ม แล้ ว ลุ ก ไว หรื อ Resilience” 4 แนวทางการพั ฒ นา
ประกอบด้ ว ย 1) การเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งของเศรษฐกิ จ ฐานรากภายในประเทศ 2) การ
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการ
ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
ภารกิ จ สานั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ แนวทางการ
พัฒนาที่ 1 และ 3 ดังนี้
1. การเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งของเศรษฐกิ จ ฐานรากภายในประเทศ (Local
Economy) เพื่ อลดความเสี่ ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญ และ
โอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ
ชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒ นาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจ
ฐานรากเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดั บ และปรั บ ทั ก ษะแรงงานให้ ส นั บ สนุ น
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจาเป็นในการ
ดารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ
3.3 โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2563 ตามที่ สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
สศช. และทุกส่วนราชการดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง
1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2) การจัดทาโครงการสาคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง
การพัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย (xyz)
3) การจัดลาดับความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ
4) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามกระบวนการที่กาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการ
คั ด เลื อ กเป็ น โครงการส าคั ญ (รายการห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าของประเทศไทย : Value Chain Thailand)
จานวน 6 โครงการสาคัญ ประกอบด้วย
1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความมั่นคง
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสาคัญฯ ปี 2565
010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลั ก
ของชาติ สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธี
2. โครงการส่ งเสริมการพัฒ นาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ
2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสาคัญฯ ปี 2565
110301 วัย เรีย น/วัย รุ่น มีค วามรู้แ ละทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้ว น
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน
3) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสาคัญฯ ปี 2565
120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่ มีคุ ณภาพตามมาตรฐาน มีทั กษะการเรียนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. โครงการส่ งเสริมเวทีเพื่ อการจั ดท ารูปแบบและการพั ฒนาหลั กสู ตรต่อเนื่ อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21
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3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ โ ควิ ด -19 (พ.ศ. 2564-2565)
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ
1. โครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดทารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็น
กาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21
4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็ นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จานวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้าน
เศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิช อบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒ นธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุน เป้าประสงค์
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ ปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริห ารราชการ
แผ่น ดิน (3) ด้านกฎหมาย (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา
2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าประสงค์ เพื่อให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
ปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป
(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
(2) จั ด โครงสร้ างองค์ ก ร และระบบงานภาครัฐ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
(3) ปรั บ เปลี่ ย นการบริห ารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สู่ ระบบเปิ ด เพื่ อให้ ได้ม า
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
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(4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย
เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพี ยงเท่าที่
จาเป็นตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1
(1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม
6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา
และฟื้ นฟูอย่างเป็ นระบบ มีป ระสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒ นาประเทศ
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อ มทั้ งเกิดความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์ล ดความขัด แย้งของการพัฒ นาที่ใช้ฐ านทรัพ ยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบ ต่อ
สิ ่ง แวดล้อ มและลดภัย พิบ ัติท างธรรมชาติ และมีร ะบบบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ประกอบด้วย 4
กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
(2) การบริ ห ารจั ด การเขตทางทะเลและชายฝั่ งรายจั งหวั ด (บรรจุ ในหลั กสู ต ร
การศึกษาฯ)
11) แผนการปฏิ รู ปประเทศ (ฉบั บปรั บปรุ ง) ด้ านการป้ องกั น และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน
และให้ความรู้แก่ป ระชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิช อบ และให้มีมาตรการควบคุม กากับ
ติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับ
กิ จ การที่ ดี อ ย่ างแท้ จ ริ ง รวมถึ งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสารภาครั ฐ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
และตรวจสอบได้และสนับ สนุ นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัด
ปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4
(4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
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12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้านการพั ฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1
การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็นการพัฒ นาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้
มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตลอดชี วิ ต ดี ขึ้ น 1.3 แรงงานมี ศั ก ยภาพในการ
เพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒ นาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
1.4 มี ค นไทยที่ มี ค วามสามารถและผู้ เชี่ย วชาญต่างประเทศเข้ ามาท าวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต
มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒ นาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3
กิจ กรรมปฏิรูป ที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมวัย (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ)
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ปฏิรูป
2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction)
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา
3. การสนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด
4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ)
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ
2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้ านการศึ กษา ประชุ มหน่ วยงานผู้ รั บผิ ดชอบ
ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้ วัดสมรรถนะครูและบุ คลากรทางการศึกษา และการพัฒ นาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ
ครู และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจาเป็น
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ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีก ารพั ฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการติด ตามช่ว ยเหลื อ ครูใหม่ ครูที่ ไม่ มีวุฒิ ท างการศึ กษา
ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษา
ในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional
Learning Community & Continuous Professional Development) การศึก ษาอบรม
และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
วิชาชีพครู
ขั้ น ตอนที่ 6 การพั ฒ นาระบบกลไกในการเลื่ อ นวิ ท ยฐานะที่ ได้ รั บ การ
ปรับปรุงใหม่และการคงวิทยฐานะของครู โดยนาผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสาคัญในการ
ประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศ
ไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็ น การแปลงยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้ เป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.2561-2580 และอีก 4 ยุท ธศาสตร์ที ่เ ป็น ปั จ จัย สนับ สนุน ซึ ่ง ภารกิจ ส านัก งานปลัด
กระทรวงศึก ษาธิก ารสนับ สนุน ให้บ รรลุเป้า หมายรวม 10 ยุท ธศาสตร์ ได้แ ก่ ยุท ธศาสตร์ที่
1) การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2) การสร้ า งความเป็ น ธรรม
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒ นา
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิ บาลในสั งคมไทย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8) การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 9)
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็น
แผนหลั ก ของชาติ ที่เป็ น กรอบทิ ศ ทางการด าเนิ นการป้ อ งกัน แจ้งเตื อน แก้ไข หรือ ระงับ ยับ ยั้ ง
ภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่ง ภารกิจ
สานั กงานปลัด กระทรวงศึกษาธิ การมีส่ ว นเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่ นโยบายที่
1) เสริม สร้างความมั่ น คงของสถาบั นหลั กของชาติและการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลั ก ของชาติ ภ ายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
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นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วยแผนที่
6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติ จ ากภั ย การทุ จ ริ ต สอดรั บ ด้ ว ยแผนที่ 11) แผนการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของชาติ
จากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรั ฐ มนตรี ได้ แ ถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2
การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลัก
ที่ 3 การทานุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม (3.2 ปลู กฝังค่านิยมและวัฒ นธรรมที่ดี ทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี
ส่วนร่วมทาประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโ ลก (4.2 สร้างความเป็น ปึก แผ่น ของอาเซีย น) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒ นาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขัน ของไทย (5.3 พัฒ นาภาคเกษตร 5.4 พัฒ นาภาคการท่องเที่ยว)
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒ นาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒ นาบัณ ฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัย
และพัฒ นานวัต กรรมที่ ตอบโจทย์ การพั ฒ นาประเทศ 8.6 ส่ งเสริมการเรียนรู้และพั ฒ นาทั กษะ
ทุกช่วงวัย 8.7 จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบาย
หลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบาย
เร่ งด่ ว นที่ 7 การเตรี ย มคนไทยสู่ ศ ตวรรษที่ 21 นโยบายเร่ งด่ ว นที่ 8 การแก้ ไขปั ญ หาทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

14

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
การประชุ มสมั ชชาใหญ่ แห่ งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly UNGA) เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2558 ผู้ น าประเทศสมาชิ ก สหประชาชาติ แ ละประเทศไทย
รวม 193 ประเทศ ได้ล งนามรับ รองเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ;
MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องกาหนดทิศทาง
การพัฒ นาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา
15 ปี ที่ป ระกอบด้ว ย 17 เป้ าหมาย (Goal) 169 เป้ าประสงค์ (Target) ครอบคลุ มประเด็นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทาลาย
แหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยได้ ก าหนดกลไกการขั บเคลื่ อนเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นในรู ปแบบ
คณะกรรมการ โดยมีการปรับ เปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ (มติที่ป ระชุมคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562)
1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สาหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ
2. มอบหมายให้ สศช. ด าเนิ นงานตามแผนขั บเคลื่ อนเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
สาหรับประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
3. เห็ นชอบให้ ยกเลิ กการด าเนิ นงานต่ าง ๆ ตามที่ คณะอนุ กรรมการต่ าง ๆ ภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ
4. ปรับการดาเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ
ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย
1. การสร้างการตระหนักรู้
2. การเชื่ อมโยงเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น กั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนระดับ ที่ 2
และแผนระดับที่ 3 ของประเทศ
3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.1 คณะกรรมการเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (กพย.) เป็ นกลไกหลั กในการขั บเคลื่ อน
ระดับชาติเชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ :
กรรมการ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ)
3.2 คณะอนุ กรรมการเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น เป็ น กลไกในการแปลงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ
ประกอบด้วย
3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
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3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
4. การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal
Relationship: XYZ)
5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ)
กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงาน
หลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. รายเป้ าหมายหลั ก (Goal) เป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น เป้ าหมายที่ 4 สร้ างหลั ก
ประกั น ว่ าทุ ก คนมี ก ารศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งครอบคลุ ม และเท่ า เที ย ม และสนั บ สนุ น โอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C
เป้ าหมายย่ อ ย 4.1 : สร้ างหลั ก ประกั น ว่าเด็ ก ชายและเด็ ก หญิ งทุ ก คนส าเร็ จ
การศึกษาระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณ ภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573
เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573
เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ
ภายในปี 2573
เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน
ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573
เป้ าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสั ดส่วนสู ง
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ ภายในปี 2573
เป้ าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลั กประกัน ว่าผู้ เรียนทุกคนได้รับ ความรู้และทักษะ
ที่จาเป็ นสาหรับส่งเสริมการพัฒ นาอย่างยั่งยืน รวมไปถึ งการศึกษาสาหรับการพัฒ นาอย่างยั่งยืน
และการมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ยั่ งยื น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความเสมอภาคระหว่า งเพศ การส่ งเสริ ม วั ฒ นธรรม
แห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสาหรับทุกคน
เป้ าประสงค์ ที่ 4.C เพิ่ ม จ านวนครูที่ มี คุ ณ วุ ฒิ รวมถึ งการด าเนิ น การผ่ านทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573
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ภารกิ จ ของส านั กงานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ องกั บ เป้ า หมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น รายเป้ าหมายหลั ก (Goal) ที่ 4 สร้ างหลั ก ประกั น ว่ าทุ ก คนมี ก ารศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพอย่ างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับ สนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกราย
เป้ าหมายย่ อย (Target) ที่ กระทรวงศึกษาธิการเป็ นหน่วยงานรับผิ ดชอบและประสานงานหลั ก
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะ
ในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการ
ศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพื่ อปวงชน (Education for All) หลั กการจั ดการศึ กษาเพื่ อความเท่ าเที ยมและทั่ วถึ ง (Inclusive
Education) หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency Economy) และหลั กการมี ส่ วนร่วม
ของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs 2030) ประเด็ น ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุ ณ ภาพของคนช่ ว งวั ย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และวิกฤติ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสาคัญ ในการจัดทาแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสั ย ทั ศ น์ : คนไทยทุ ก คนได้ รับ การศึ ก ษาและเรีย นรู้ต ลอดชี วิต อย่ างมี คุ ณ ภาพ
ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒ นาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุ ทธศาสตร์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้ าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมี ความรักในสถาบั นหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒ นาพิเศษ
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เฉพาะกิจ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้แ ละพื้น ที่พิเ ศษได้รับ การศึก ษาและเรีย นรู้อ ย่า งมีคุณ ภาพ
3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็ นประมุข 2) ยกระดั บ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) ยกระดับ คุณ ภาพและส่ง เสริม โอกาสในการเข้า ถึง การศึก ษาในพื้น ที่พ ิเศษ (พื้นที่สู ง พื้น ที่
ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ ่ม ชนชายขอบและแรงงานต่า งด้า ว) 4) พัฒ นาการจัด การศึก ษาเพื่ อการจัดระบบการดูแล
และป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด
ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ตและพั ฒนาก าลั งคน การวิ จั ย และนวัตกรรมเพื่ อสร้ าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย 1) กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ที่ จั ดการศึ ก ษาผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและเป็ น เลิ ศ เฉพาะด้ าน 3) การวิจั ย และพั ฒ นา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพั ฒ นา 1) ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนให้ มี ส มรรถนะในสาขาที่ ต รง
ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิต
และพัฒนา กาลังคนที่มีความเชี่ย วชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณ ลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะ
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 2) คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณ ภาพและมาตรฐาน 4) แหล่ งเรีย นรู้ สื่ อ ต าราเรีย น นวัต กรรมและสื่ อ การเรีย นรู้มี คุ ณ ภาพ
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไก
การวัด การติดตามและประเมิน ผลมีประสิ ทธิภ าพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย
ให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด
และประเมิน ผลผู้เรีย นให้ มีป ระสิทธิภ าพ 5) พัฒ นาคลั งข้อมูล สื่ อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มี
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คุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา
เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
ที่มคี ุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 2) พั ฒนาระบบเทคโนโลยี ดิ จิทั ลเพื่ อการศึ กษาส าหรับคนทุ กช่วงวั ย 3) พั ฒนาฐานข้ อมู ล
ด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุท ธศาสตร์ที ่ 5 การจัด การศึก ษาเพื ่อ สร้า งเสริม คุณ ภาพชีวิต ที ่เ ป็น มิต ร
กับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพั ฒ นา 1) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม และนาแนวคิดตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ดาเนิ นชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒ นาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒ นาองค์ความรู้
งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้ าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริห ารจัดการการศึ กษามีความ
คล่ อ งตั ว ชั ด เจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ทธิผลส่ งผลต่อคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่ วนของสังคมมีส่ วนร่ว ม
ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 4) กฎหมายและรูปแบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลั กษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา
และความต้ อ งการก าลั ง แรงงานของประเทศ 5) ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของครู อาจารย์
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามเป็ น ธรรม สร้างขวั ญ ก าลั งใจ และส่ งเสริม ให้ ป ฏิ บั ติ งานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา 3) ส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว นในการจัด การศึ ก ษา
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กและผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
U (Unity)
หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา
T (Technology)
หมายถึง เทคโนโลยี
2. ให้ทุกหน่วยงานนารูปแบบการทางาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทางาน
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนา “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทางาน
ที่จะทาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจ
ในการท างานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ เป็ น ส่ ว นเสริ ม ในเรื่ อ งความโปร่ ง ใส ทั้ ง ใน
เชิงกระบวนการทางานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดาเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเององค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสาคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาค
ส่ ว น โดยผ่ านกลไกการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น มาประกอบการด าเนิ น งานที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น จึงกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ ทั น สมั ย และทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและ
การใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ด้ ว ยดิ จิ ทั ล ผ่ า นแพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยดิ จิ ทั ล
แห่ งชาติ (NDLP) และการส่ งเสริ ม การฝึ กทั ก ษะดิ จิทั ล ในชี วิต ประจ าวั น เพื่ อให้ มีห น่ ว ยงาน
รับ ผิ ดชอบพั ฒ นาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่ งชาติ ที่ส ามารถนาไปใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนา
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาประสิทธิภ าพการบริหารและการจัด
การศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการ
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จัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัด
ทดสอบวัดความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสาย
วิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการ
ศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่ม
อื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การน ากรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ National Qualifications Framework
(NQF) และกรอบคุ ณ วุฒิ อ้า งอิ งอาเซี ย น ASEAN Qualifications Reference Framework
(AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒ นากาลังคนเพื่อการพัฒ นาประเทศ โดยใช้กรอบ
คุณวุฒิ แห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์
ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผน
บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง
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คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ มุ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายโดยยึ ด
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้อน
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชี ว ศึ ก ษา (Excellent Center)
สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความ
เป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทั นสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย
ให้ มีคุณ ภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ล ะช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจั ด การศึกษาสาหรั บผู้ที่ มีค วามต้องการจ าเป็ น พิ เศษ ส่ งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดารงชีวิตใน
สังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ
นโยบายและจุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก
ภั ย คุ กคามในชี วิต รูป แบบใหม่ และภั ยอื่ น ๆ โดยมีก ารวางมาตรการด้ านความปลอดภั ยให้ แ ก่
นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety
zone in school (SSS) หรื อ การจั ด กิ จ กรรม Safety School Success จั ด ให้ มี ก ารฉี ด วัค ซี น เพื่ อ
ป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น
1.2 เร่ งพั ฒ นาบรรจุ ตั ว ชี้ วั ด เรื่ อ งความปลอดภั ย ให้ อ ยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐานของ
สถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ
1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
อย่างชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
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2.1 เร่ งจั ด ท าและพั ฒ นากรอบหลั กสู ต รการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน (หลั ก สู ตรฐาน
สมรรถนะ) โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความ
เป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่ง เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
(Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พั ฒ นาช่ อ งทางการเรี ย นรู้ ผ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ที่ ห ลากหลายและมี
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุ ณ ภาพสู ง และการประเมิ น และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ ป็ น รายบุ ค คล
(Personalized Learning) สาหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดรั บ กั บ วิ ถี ใ หม่ เหมาะสมกั บ วั ย ของผู้ เ รี ย น ควบคู่ ไ ปกั บ การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.5 ส่งเสริมให้ ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้ กับผู้เรียน
โดยบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออม
กับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular
System) ที่มีการบู รณาการวิชาสามัญ และวิชาชีพในชุดวิช าอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block
Course) เพื่ อสะสมหน่ วยการเรี ยนรู้ (Credit Bank) ร่ว มมื อกั บ สถานประกอบการในการจัด การ
อาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทา
2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสาเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 ดาเนินการสารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนาเข้าสู่
ระบบการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 ส่ งเสริมสนั บ สนุนให้ เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็น
ระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดย
กาหนดตาแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ
3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้าง
ความพร้อม ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ
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3.5 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ การจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการ
ผลิตกาลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4.2 ส่ งเสริม สนั บสนุ นให้ มี การฝึ กอบรมอาชีพที่ สอดคล้ องกั บความถนั ด ความสนใจ
โดยการ Re-skill, Up-skill ,New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมี การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อม
ทั้งสร้างช่องทางอาชีพ ในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ
ที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนา
อาชีพ และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และพั ฒ นาศูน ย์บ่มเพาะผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึกษา เพื่ อการ
ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ
กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบ
ใหม่
4.4 พัฒ นาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการ
นาร่องผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จานวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุม
การให้บริการแก่ประชาชน
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA)
โดยใช้ระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ
Digital Performance Appraisal (DPA)
5.2 พั ฒ นาสมรรถนะทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยการจั ด ท ากรอบระดั บ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
5.3 ดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบ
ทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จัดทากฎหมายลาดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
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11. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ก าหนดสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
วิสัยทัศน์
“พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ
และมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับ ปรุ งระบบบริห ารจัดการการศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพในการใช้ทรัพยากร
เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ผู้ เรีย นได้ รั บ การปลู ก จิต ส านึ ก ที่ ถู กต้ อ งเกี่ย วกับ ความมั่ น คง และรู้เท่ าทั น ต่ อ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผู้ เรี ย นทุ กคนได้ รั บ โอกาสเข้ าถึ งบริ การทางการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพอย่ างทั่ วถึ ง
และเหมาะสมกับช่วงวัย
6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน
7. กาลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน
8. องค์ความรู้ สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
9. ระบบบริห ารจั ดการการศึกษามีประสิ ทธิภ าพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน)
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5 แผนงาน)
4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)
5. ผลิตกาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน)
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา
(6 แผนงาน)
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12. ผลการประเมิน แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ด้านความมั่นคง
แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของ
ร้อยละ
100
100.00
สถานศึกษาสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก
และการธารงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของ
นักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และ 4
อาเภอในสงขลา) ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

50

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นสั งกั ด โรงเรี ย นเอกชนในเขต ไม่บรรลุ
พั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อาเภอในสงขลา)
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้ น ฐาน (O-NET) แต่ล ะวิชาผ่านเกณฑ์ ค ะแนน
ร้ อ ย ล ะ 50 ขึ้ นไป เท่ ากั บ ร้ อยละ 13.55 โด ย
เปรียบเที ยบปี การศึกษา 2562 กับปี การศึ กษา 2563
จาแนกตามระดับชั้นและรายวิชา ดังนี้
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แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
ภาพรวมทุกระดับชั้น (ป.6 /ม.3 /ม.6) จาแนกตามรายวิชา

วิชา
ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2562
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ป.6 /ม.3 /ม.6)
45,451
9,360

ร้อยละ
20.59

ปีการศึกษา 2563
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ป.6 /ม.3 /ม.6)
45,223
14,654

32.40

ผลต่าง
ร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น
/ – ลดลง
+11.81

ร้อยละ

สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

14,115

77

0.55

16,339

331

2.03

+1.48

45,473

1,209

2.66

45,016

5,958

13.24

+10.58

คณิตศาสตร์

45,478

808

1.78

45,313

2,601

5.74

+3.96

วิทยาศาสตร์

45,496

712

1.56

45,125

3,154

6.99

+5.42

รวม

196,013

12,166

6.21

197,016

26,698

13.55

+7.34

หมายเหตุ : นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) เมื่อวัน ที่ 25 ธันวาคม
2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกากับของ
กระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจ โดยให้ถือ
เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
จาแนกตามระดับชัน้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

วิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

จานวน
ผู้ผ่าน 50%

ร้อยละ

จานวน
ผู้เข้าสอบ

จานวน
ผู้ผ่าน 50%

ร้อยละ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม

11,198
11,199
11,194
11,199
44,790

2,366
624
517
564
4,071

21.13
5.57
4.62
5.04
9.09

12,927
12,927
12,925
12,927
51,706

6,539
4,140
1,446
2,288
14,413

50.58
32.03
11.19
17.70
27.87

ผลต่าง
ร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น
/ – ลดลง
+29.46
+26.45
+6.57
+12.66
+18.79

หมายเหตุ : นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) เมื่อวัน ที่ 25 ธันวาคม
2563ให้ ผู้เรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาในกากับของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของ
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แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
นักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

วิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

จานวน
ผู้ผ่าน 50%

ร้อยละ

จานวน
ผู้เข้าสอบ

จานวน
ผู้ผ่าน 50%

ร้อยละ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม

20,152
20,164
20,153
20,183
80,652

6,307
461
163
57
6,988

31.30
2.29
0.81
0.28
8.66

15,975
15,731
16,003
15,864
63,573

5,778
1,303
554
266
7,901

36.17
8.28
3.46
1.68
12.43

ผลต่าง
ร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น
/ – ลดลง
+4.87
+6.00
+2.65
+1.39
+3.76

หมายเหตุ : นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกากับของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของ
นักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

วิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

จานวน
ผู้ผ่าน 50%

ร้อยละ

จานวน
ผู้เข้าสอบ

จานวน
ผู้ผ่าน 50%

ร้อยละ

ภาษาไทย

14,101

687

4.87

16,321

2,337

14.32

ผลต่าง
ร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น
/ – ลดลง
+9.45

สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม

14,115

77

0.55

16,339

331

2.03

+1.48

14,110
14,131
14,114
70,571

124
128
91
1,107

0.88
0.91
0.64
1.57

16,358
16,385
16,334
81,737

515
601
600
4,384

3.15
3.67
3.67
5.36

+2.27
+2.76
+3.03
+3.79
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แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของ
นักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
อ่าน – เขียน ภาษาไทยได้

ร้อยละ

85

109.04

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของ
ผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทไี่ ด้รบั
การพัฒนาศักยภาพ
หรือสมรรถนะด้านอาชีพ
สามารถนาผลการพัฒนา
ไปประกอบอาชีพได้

ร้อยละ

85

81.97

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
มีความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้อง
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

67.22

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2 พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของ
ร้อยละ
80
64.29
ไม่บรรลุ
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้
เป้าหมาย
ขอขยายระยะเวลาดาเนินงาน
สู่การพัฒนาการศึกษา
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลา ณ วันที่ 31 มี.ค.65
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผูผ้ ่าน
การอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลชุมชนระดับตาบล

ร้อยละ

95

N/A
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ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของ
ร้อยละ
50
ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนน ไม่บรรลุ
นักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
การศึกษาระดับชาติขั้น
เท่ ากั บ ร้ อยละ 30.50 โดยเปรี ยบเที ยบปี การศึ กษา
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
2562 กับปีการศึกษา 2563 จาแนกตามระดับชั้นและ
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
รายวิชา ดังนี้
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
ภาพรวมทุกระดับชั้น (ป.6 /ม.3 /ม.6) จาแนกตามรายวิชา

วิชา
ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2562
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ป.6 /ม.3 /ม.6)
321,758
170,686

ร้อยละ
53.05

ปีการศึกษา 2563
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ป.6 /ม.3 /ม.6)
229,064
138,177

60.32

ผลต่าง
ร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น
/ – ลดลง
+7.27

ร้อยละ

สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

48,858

2,696

5.52

49,493

2,993

6.05

+0.53

321,885

75,271

23.38

228,761

83,535

36.52

+13.13

คณิตศาสตร์

321,873

56,629

17.59

229,536

29,987

13.06

-4.53

วิทยาศาสตร์

321,881

47,936

14.89

228,439

39,687

17.37

+2.48

รวม

1,336,255

353,218

26.43

965,293

294,379

30.50

+4.06

หมายเหตุ : นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2563ให้ผู้ เรียนในระดั บชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ ชั้น ชั้นมั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ของสถานศึกษาในก ากั บ
ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจ โดย
ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

30

แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
จาแนกตามระดับชัน้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชา
ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2562
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ป.6)
170,833
96,682

56.59

ปีการศึกษา 2563
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ป.6)
120,126
86,755

ร้อยละ

72.22

ผลต่าง
ร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น
/ – ลดลง
+15.63

ร้อยละ

ภาษาอังกฤษ

170,835

55,176

32.30

120,122

64,778

53.93

+21.63

คณิตศาสตร์

170,807

40,522

23.72

120,107

20,766

17.29

-6.43

วิทยาศาสตร์

170,830

40,284

23.58

120,125

32,751

27.26

+3.68

รวม

683,305

232,664

34.05

480,480

205,050

42.68

+8.63

หมายเหตุ : นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) เมื่อวัน ที่ 25 ธันวาคม
2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาในกากับของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของ
นักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา
ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2562
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ม.3)
102,053
61,551

ร้อยละ
60.31

ปีการศึกษา 2563
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ม.3)
60,039
35,143

58.53

ผลต่าง
ร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น
/ – ลดลง
-1.78

ร้อยละ

ภาษาอังกฤษ

102,007

17,200

16.86

59,395

11,689

19.68

+2.82

คณิตศาสตร์

102,042

9,242

9.06

60,058

4,266

7.10

-1.95

วิทยาศาสตร์

102,019

2,547

2.50

59,533

2,197

3.69

+1.19

รวม

408,121

90,540

22.18

239,025

53,295

22.30

+0.11

หมายเหตุ : นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) เมื่อวัน ที่ 25 ธันวาคม
2563ให้ผู้เรียนในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกากับของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของ
นักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
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แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ม.6)
48,872
12,453

วิชา
ภาษาไทย

ร้อยละ
25.48

ปีการศึกษา 2563
จานวน
จานวน
ผู้เข้าสอบ
ผู้ผ่าน 50%
(ม.6)
48,899
16,279

33.29

ผลต่าง
ร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น
/ – ลดลง
+7.81

ร้อยละ

สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

48,858

2,696

5.52

49,493

2,993

6.05

+0.53

49,043

2,895

5.90

49,244

7,068

14.35

+8.45

คณิตศาสตร์

49,024

6,865

14.00

49,371

4,955

10.04

-3.97

วิทยาศาสตร์

49,032

5,105

10.41

48,781

4,739

9.71

-0.70

รวม

244,829

30,014

12.26

245,788

36,034

14.66

+2.40

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษา
ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET)
แต่ละภาคเรียน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

39 ขึ้นไป ร้ อ ยละคะแนนเฉลี่ ย รวมทุ กระดั บ การศึ ก ษาของ

ไม่บรรลุ
ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ การศึ กษา เป้าหมาย
นอกระบบโรงเรี ย น (N-NET) แต่ ละภ าคเรี ย น
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 36.48 จ าแนก
ระดับการศึกษาแต่ละภาคเรียน ดังนี้

ภาพรวมทุกระดับการศึกษา (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จาแนกตามกลุ่มสาระวิชา
วิชา
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะและการดาเนิน
ชีวิต
รวม

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวม (ทุกระดับการศึกษา)
ภาคเรียนที่ 1/2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
33.26
35.06
42.87
36.12
37.49
34.74
41.28
38.46

ผลต่างร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น / – ลดลง
+1.80
-6.75
-2.75
-2.82

45.05

37.99

-7.06

39.99

36.48

-3.51
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แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
จาแนกตามระดับการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
วิชา
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะและการดาเนิน
ชีวิต
รวม

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวม (ระดับประถมศึกษา)
ภาคเรียนที่ 1/2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
40.88
40.36
47.99
43.47
41.92
36.90
46.86
39.19

ผลต่างร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น / – ลดลง
-0.52
-4.52
-5.02
-7.67

49.53

41.73

-7.80

45.44

40.33

-5.11

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชา
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะและการดาเนิน
ชีวิต
รวม

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวม (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ภาคเรียนที่ 1/2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
32.30
33.30
40.44
35.74
34.88
38.30
38.02
38.07

ผลต่างร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น / – ลดลง
+1.00
-4.70
+3.42
+0.05

45.92

43.30

-2.62

38.31

37.74

-0.57

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชา
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะและการดาเนินชีวิต
รวม

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ภาคเรียนที่ 1/2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
26.61
31.53
40.19
29.16
35.66
29.02
38.95
38.12
39.70
28.95
36.22
31.36

33

ผลต่างร้อยละ
+ เพิ่มขึ้น / – ลดลง
+4.92
-11.03
-6.64
-0.83
-10.75
-4.86

แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาที่ได้ผา่ นการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมากขึ้นไป

ร้อยละ

80

ร้อ ยละของโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ไม่บรรลุ
ที่ ไ ด้ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกอยู่ ใ น เป้าหมาย
ระดั บ คุ ณ ภาพดี ม าก จ าแนกเป็ น ระดั บ ปฐมวั ย
ร้ อ ยละ 30.68 กั บ ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ร้อยละ 31.39

จาแนกตามระดับการศึกษา
- ระดับปฐมวัย
ระดับคุณภาพ (ปฐมวัย)

ด้าน
ด้านคุณภาพของเด็ก
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

54
(13.04)
58
(14.01)
54
(13.04)

73
273
(17.64) (65.94)
67
275
(16.18) (66.43)
73
269
(17.64) (64.98)

พอใช้

ปรับปรุง

จานวน

13
(3.14)
13
(3.14)
16
(3.86)

1
(0.24)
1
(0.24)
2
(0.48)

414
(100)
414
(100)
414
(100)

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ (ขั้นพื้นฐาน)

ด้าน
ด้านคุณภาพของเด็ก
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ตั วชี้ วั ดที่ 11 ร้ อยละคะแนน
เฉลี่ ยคุ ณธรรม จริยธรรม ของ
ผู้ เรี ย น (ค่ า เป้ า หมาย : X +
ร้อยละ 3 ของปี 2562)

ร้อยละ

ดีเยี่ยม

ดีมาก

61
(15.44)
68
(17.22)
61
(15.44)

63
257
(15.95) (65.06)
56
257
(14.18) (65.06)
63
255
(15.95) (64.56)

ระดับ
ประถม
ศึกษา
90.82
ระดับ
มัธยม
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ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จานวน

12
(3.04)
11
(2.78)
12
(3.04)

2
(0.51)
3
(0.76)
4
(1.01)

395
(100)
395
(100)
395
(100)

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน
จาแนกเป็น ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 89.41
และระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 76.41

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
(ค่าเป้าหมาย : X +ร้อยละ 3
ของปี 2562)

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมเทียบกับ
เป้าหมาย

ร้อยละ

ศึกษา
80.74
ระดับ
ประถม
ศึกษา
82.47
ระดับ
มัธยม
ศึกษา
84.26
80

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ/ด้านการ
เรียนรู้ สามารถสื่อสารได้
ถูกต้องมากขึ้น

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของ
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง
มากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
จาแนกเป็น ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 89.50
และระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 75.25

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

864.94

บรรลุ
เป้าหมาย

80

N/A

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ

80

85.69

บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ

80

N/A

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
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แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชน
มีพัฒนาการสมวัย

ร้อยละ

85

93.00

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 18 จานวนระบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการ
เรียนรู้แห่งชาติ (National
Digital Learning Platform :
NDLP) เพิ่มขึ้น

ระบบ

2

5

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 19 จานวนผู้ใช้งาน
ระบบดิจิทลั แพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform : NDLP)

คน

10,000

650,031

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 20 จานวนระบบ
คลังความรู้ทมี่ ีการเชื่อมโยง
เข้าสู่ระบบดิจิทลั แพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform : NDLP)

ระบบ

3

N/A

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละความ
พึงพอใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลของครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ร้อยละ

85

83.47

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
จิตสานึกและวินัยการบริหาร

ร้อยละ

90

N/A

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
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แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

จัดการขยะและอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 23 จานวนครั้งที่
คน
10,000,0
13,368,593
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/
00
แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
(Lifelong Learning)

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนา
ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถ
นาความรูไ้ ปประกอบอาชีพ/
พัฒนางานได้

ร้อยละ

85

87.54

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละ

100

100

บรรลุ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 26 ผลคะแนน
คะแนน
ไม่น้อย
88.95
ประเมินคุณธรรมและความ
กว่า 85
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน
ตามเกณฑ์ ITA (Integrity &
Transparency
Assessment)
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บรรลุ
เป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย

12

บรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 27 จานวน ร่าง
กฎหมายลาดับรอง (กฎ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ)
ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข
หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์

ฉบับ

ไม่น้อย
กว่า

ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

80

45.31

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 29 จานวนระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Big Data)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ทีเ่ ชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคล
อ้างอิงจากเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข
สังคม ภูมสิ ารสนเทศ แรงงาน
และการศึกษา

ระบบ
ฐานข้อมูล

1

6

บรรลุ
เป้าหมาย

2

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดใน
ภาพรวม จานวน 29 ตัวชี้วัด

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ไม่สามารถประเมินผลได้ (N/A)

13
11
5

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ :
บรรลุเป้ าหมาย หมายถึ ง มีผ ลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/สู งกว่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
38

ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมาย หมายถึ ง มี ผ ลการด าเนิ น งานต่ ากว่ า เป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ส ามารถประเมิน ผลได้ (N/A) หมายถึง ไม่ปรากฏผลการด าเนินงาน/การดาเนินงาน
ยังไม่แล้วเสร็จ/มีการปรับเปลี่ยนการดาเนินงานโครงการ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 29 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้ อยละ 44.83 ไม่ บ รรลุ เป้ าหมาย จ านวน 11 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.93 และไม่ ส ามารถ
ประเมินผลได้ จานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.24 โดยมีผลการดาเนินงานจาแนกตามตัวชี้วัด
ดังนี้
13. อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ ม 122 ตอนที่ 100 ก
หน้า 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไว้ดังนี้
“ข้อ 2 ให้ ส านั กงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ จัดทางบประมาณและบริหารราชการประจาทั่วไปของกระทรวง เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ จั ดท าข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ในการก าหนดนโยบาย เป้ าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4) จัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
5) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไป
ของกระทรวง
6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
7) ส่งเสริม สนับ สนุน งานการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย
คณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดาเนินการ
เกี่ย วกั บ งานความช่ ว ยเหลื อ และความร่ว มมื อกั บ ต่ างประเทศในส่ ว นที่ มิ ได้อ ยู่ในอ านาจหน้ าที่
ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง
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11) ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื่ นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมิได้อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก
หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้
“ข้อ 3/1 ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพื่อทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ดาเนิ นการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของ
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย”
“ข้อ 3/2 ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเพื่อทาหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิภ าพ และคุ้มค่า รับผิ ดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ป ลั ด กระทรวงเกี่ ย วกั บ ยุ ท ศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2) ติดตาม ประเมินผลและจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
3) ประสานและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการร่ ว มกั บ
หน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย”
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130
ตอนที่ 13 ก หน้า 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)
“ข้อ 3/3 ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัด ทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
2) ประสานงาน เร่ งรั ด และก ากั บ ให้ ส่ วนราชการในสั งกั ดด าเนิ นการตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (3) และ (4)
และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผลและจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16
และหน้า 134 วันที่ 3 เมษายน 2560)
“ข้อ 5 ให้ มีส านักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิ บ แปดภาค สั งกัด ส านั กงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัด โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่ว ยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และหน่ว ยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ
และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาจังหวัด ในพื้ น ที่ รับ ผดชอบเกี่ ยวกับ งานด้ านวิช าการ
การวิจัยและพัฒนา
3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการ
พัฒนาอย่างบูรณาการในระดับ พื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก
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6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย”
“ข้ อ 11 ให้ มี ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
ศึ ก ษาตามที่ ก ฎหมายก าหนดการปฏิ บั ติ ราชการตามอ านาจหน้ า ที่ นโยบาย และยุ ท ธศาสตร์
ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริห ารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทางาน
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3) สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ
4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ
6) ดาเนิ น งานเกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุ คคลของข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา
7) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริห ารและการจัดการ
ศึกษา
8) ดาเนิ น การเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริห าร การเงิน และการบัญ ชี
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการ
ศึกษา
10) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ
ในจังหวัด
5. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง สถานที่ จั ดตั้ งส านั กงานศึ กษาธิการภาค
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กาหนดสถานที่ตั้งของสานักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560)
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
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สานักงานศึกษาธิการภาค 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชลบุรี รับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สานักงานศึกษาธิการภาค 5 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
ส านั ก งานศึ กษาธิการภาค 6 ตั้ งอยู่ที่ จังหวัดภู เก็ ต รับ ผิ ด ชอบดาเนิ น งาน
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
สานักงานศึกษาธิการภาค 7 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดยะลา รับผิดชอบดาเนินงาน ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
สานักงานศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบดาเนินงาน ในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
สานักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
สานักงานศึกษาธิการภาค 11 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
สานักงานศึกษาธิการภาค 13 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
สานักงานศึกษาธิการภาค 14 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี
สานักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
สานักงานศึกษาธิการภาค 16 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบดาเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
สานักงานศึกษาธิการภาค 18 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบ
ดาเนินงานในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน
หกภาค เป็ น หน่ ว ยงานภายในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และมี อ านาจหน้ า ที่
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนี้
ข้อ 1 ให้จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนหกภาค เป็นหน่วยงานภายใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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1) สานักงานศึกษาธิการภาคกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัด ปทุมธานี รับผิดชอบ
ดาเนินการในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 โดยสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 ปฏิบัติห น้าที่สานักงานศึกษาธิการภาคกลางและศึกษาธิการภาค 2 ทาหน้าที่ศึกษาธิการ
ภาคกลาง อีกหน้าที่หนึ่ง
2) สานักงานศึกษาธิการภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบ
ดาเนินการในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 6 โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติ
หน้าที่สานักงานศึกษาธิการภาคใต้ และศึกษาธิการภาค 5 ทาหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ อีกหน้าที่หนึ่ง
3) สานักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา รับผิดชอบ
ดาเนิ น การในพื้ น ที่ ส านั กงานศึกษาธิการภาค 7 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบั ติห น้าที่
สานักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน และศึกษาธิการภาค 7 ทาหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน
อีกหน้าที่หนึ่ง
4) สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับ ผิดชอบ
ดาเนินการในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 8 และภาค 9 โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติ
หน้าที่สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก และศึกษาธิการภาค 8 ทาหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก
อีกหน้าที่หนึ่ง
5) สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบดาเนินการ ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14
โดยส านั กงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติห น้าที่สานักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
อีกหน้าที่หนึ่ง
6) สานักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รั บผิดชอบ
ดาเนิน การในพื้น ที่ส านั กงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่สานักงานศึกษาธิการภาคเหนือ และศึกษาธิการภาค 15 ทาหน้าที่
ศึกษาธิการภาคเหนืออีกหน้าที่หนึ่ง
ข้อ 2 ให้สานักงานศึกษาธิการภาค หกภาค ตามข้อ 1 มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริ ห ารงานภาค
กลุ่ ม จั งหวั ด และจั งหวัด ในระดั บ ภาคแบบบู รณาการ เพื่ อ ให้ ส ามารถบริห ารงาน แก้ ไขปั ญ หา
และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค
3) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาภาค และดาเนินการตามแผน พัฒนาการศึกษา
ระดับภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผน พัฒนาการศึกษา
กลุ่ มจั งหวัด แผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิ บั ติราชการด้านการศึก ษาประจาปี ของ
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในพื้นที่
5) บู รณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒ นาการศึกษาในระดับ
ภาค เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับ
44

ภาคและเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
6) สั่งการ เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค ให้เป็นไปตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ ภาค นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ
7) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ สานักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการตาม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8) กาหนดแนวทางการตรวจสอบ กากับ ติดตามการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับภาค
9) บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด
10) กาหนดทิศทางรวมทั้ งส่ งเสริม สนับ สนุน และดาเนิ นการพัฒ นา
บุคลากรในระดับภาค
11) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย
12) กาหนดกรอบนโยบาย แนวทางการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
กิจการลู กเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนระดับภาค ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินการ
ตามที่สานักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
13) ประเมินผลและจัดทารายงานการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
14) ดาเนิ น งานตามอ านาจหน้ าที่ ในฐานะผู้ ป ระสานงานการจั ด การ
ศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด อีกหน้าที่หนึ่ง ยกเว้น สานักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน (ศูนย์ประสานงาน
และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นผู้ดาเนินงาน)
15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง จัดตั้ งกลุ่ มขับเคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน
2561 (ยกเลิก ประกาศฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561) ให้จัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของ
กระทรวง
2) เป็ นแกนกลางการประสานงานระหว่างส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
และคณะกรรมการปฏิรูป ประเทศกับส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและระหว่าง
กระทรวง
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3) งานเลขานุการของคณะทางานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
4) เป็นเจ้าภาพในการกากับ ติดตามการดาเนินการของส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
5) จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
6) ประเมินผล และจัดท ารายงานการดาเนิ นการของกระทรวงในการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
7) ประสาน เร่ งรัด และให้ ค าปรึก ษาแนะน าแก่ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน
ในสังกัด
8) เผยแพร่ และสื่ อ สารสร้างความรู้ค วามเข้าใจแก่ ข้าราชการและบุ ค ลากร
ในสังกัดกระทรวง
9) ปฏิบั ติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสานักบูรณาการกิจการการศึกษา
เป็นหน่วยงานและมีอานาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563) ดังนี้
ข้อ 2 ให้ จัดตั้ง “สานักบูรณาการกิจการการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “สบศ.”
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการ
การศึ ก ษาและกิ จ การการศึ ก ษาในระดั บ กระทรวง ระดั บ ภาค และระดั บ จั ง หวั ด ในทุ ก สั ง กั ด
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสาเร็จตามภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1) ดาเนิน การงานเลขานุก ารของคณะกรรมการขับ เคลื่อ นการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
2) บู รณาการและขับ เคลื่ อนนโยบายและยุท ธศาสตร์การจัดการศึก ษา
ในระดับกระทรวงกับหน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัด ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางการปฏิรูปประเทศ
3) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ
นโยบายเร่งด่ วน นโยบายเฉพาะด้ านการศึกษา ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม และการกีฬาของกระทรวง
ศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) กากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบูรณาการการศึกษาและกิ จการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเพื่อธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
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8) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ประสานงานกิจการการศึกษาและปฏิบัติงาน
ตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10) ปฏิ บั ติ งานร่ว มกับ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมาย
14. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการได้ ด าเนิ นการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
และภายนอกโดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
อยู่ในระดับที่สูงตามเกณฑ์ (ITA)
2. มีหน่วยงานที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติระดับกระทรวง
ภาคและจังหวัด และมีกลไกการประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระจาย
อยู่ทุกจังหวัด/ภาค
3. มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
4. มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ทาให้ประชาชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
โอกาสและยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
6. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทาให้
การขับ เคลื่อนการศึกษาเป็ น ไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐ
และเอกชน
7. มีหน่วยงานที่กฎหมายให้อานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ส านั กงานศึ กษาธิ การภาค และส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวัดบางส่ วนยั งขาด
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษายังไม่เชื่อมโยงเป็นเอกภาพ
3. ผลการทดสอบ O - NET ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50
4. ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ
สื่อสารในการเรียนรู้
5. บทบาทครูส่วนใหญ่ยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
6. โครงสร้างการบริหารองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด
มีความซ้าซ้อนกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทาให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
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โอกาส (Opportunities)
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ให้ความสาคัญด้านการศึ กษาเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ระบบบริหารจัดการภาครัฐโปร่งใส นาระบบดิจิทัลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารราชการ
แบบบูรณาการและกระจายอานาจการบริหารจัดการในระดับพื้นที่
2. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ สิ บ สอง พ.ศ. 2560 -2564
ให้ความสาคัญการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
3. นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติ
จริงในภาคธุรกิจ และภาคธุรกิจระดับพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือการเชื่ อมโยงระบบการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
4. นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้เกิดนวัตกรรมแนวทาง
จัดการเรียนรู้ STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
5. นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สิน โอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภัยคุกคาม (Threats)
1. การสื่ อสารผ่ านช่องทาง Social media ที่ รวดเร็วส่ งผลให้ ปั ญ หาทางสั งคม
เกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุขแพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้ง่ายขึ้น
2. ปัญหายาเสพติด แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์
โรคอุบัติใหม่และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่สูงมีผลกระทบต่อความมั่นคง
คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
3. กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วน
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษาเอกชนกับภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยกลไกประชารัฐ
4. งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้ าที่ กศจ. ในการพั ฒ นาแผนและยุท ธศาสตร์ในพื้ นที่ ภูมิภ าคและจังหวัด/กลุ่ มจังหวัดให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง
15. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
15.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(หลัก)
(1) เป้าหมาย
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
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(2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ประเด็นย่อย 1.2 การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4 การ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)
(2.2) การพั ฒ นาศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต (ประเด็ นย่ อย 2.1 ช่ วงการ
ตัง้ ครรภ์/ ปฐมวัย 2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3 ช่วงวัยแรงงาน 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ)
(2.3) ปฏิรู ปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 (ประเด็ น ย่ อ ย 3.1) การปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรีย นรู้ให้ เอื้ อต่ อ การพั ฒ นาทั กษะส าหรั บ
ศตวรรษที่ 21
(3.2) การเปลี่ ย นโฉมบทบาท ‘ครู ’ ให้ เป็ น ครู ยุ ค ใหม่ 3.3) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้
มีคุณภาพ” สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศั กยภาพทรั พ ยากรมนุ ษย์ ”ด้ วย 8 กลยุ ทธ์ ได้ แก่ 1) พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดยบู ร ณาการ
องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย
ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะชี วิ ต ที่ เท่ า ทั น และสามารถอยู่ ร่ ว มในสั ง คมศตวรรษ ที่ 21 4) สร้ า ง
แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับ การเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศและ
สมรรถนะที่จาเป็ นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6) บูรณาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อ งด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม
จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น
(ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ และ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
(1.2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (ประเด็นย่อย 1.3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมี
ธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน )
(2.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ประเด็นย่อย 2.2
การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์) 2.3 การสร้างความ
ปลอดภัย และความสันติอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
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(2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ (ประเด็นย่อย 4.3 การร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพื่อน
บ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง” สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความมั่นคง” ด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกฝั ง
ค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนาเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดาริ 2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ
และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ /วิขาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 3) พัฒนากลไกบูรณาการ
ระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัย
พิ บั ติ ธ รรมชาติ โรคอุ บั ติ ใหม่ ฯลฯ) 4) พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษากั บ ต่ า งประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
(2.1) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (ประเด็นย่อย 4.3 เพิ่มพื้นที่
และเมืองเศรษฐกิจ) (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (ประเด็นย่อย 5.1 สร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐาน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี
ทักษะและจิตวิญ ญาณในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความถนัดที่
แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ” สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน” ด้วย 2 กลยุ ทธ์ ได้ แก่ 1) การส่ งเสริม การวิจัยและนวัต กรรมการ
บริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา (ดิจิทัลชุมชน) 2) ส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
(1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
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(1.4) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง
และการจัด การตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
(2.1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (ประเด็นย่อย 1.7
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อย โอกาส)
(2.2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(ประเด็นย่อย 2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยาย
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒ นา การพึ่งพา
ตนเองและการจัดการตนเอง (ประเด็นย่อย 4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มี
ขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูล
ความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้วย 2 กลยุ ทธ์ ได้แก่ 1) เพิ่ มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ประเด็นย่อย 6.1 ส่งเสริ ม
คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
คุณ ภาพ” สามารถส่ งผลต่ อการบรรลุ เป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบ โตบน
คุณ ภาพชีวิตที่ เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม ด้ วยการส่ งเสริม กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้ าใจ และ
ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
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6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
(2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ประเด็นย่อย 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)
(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และ
เชื่ อ มโยงการพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเด็ น ทุ ก ภารกิ จ และทุ ก พื้ น ที่ (ประเด็ น ย่ อ ย 2.1
ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ)
(2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ประเด็นย่อย 3.1 ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม)
(2.4) ภาครัฐ มี ค วามทั น สมั ย (ประเด็ น ย่ อ ย 4.1 องค์ ก รภาครัฐ มี ค วาม
ยืดหยุ่นกับบริบทการพัฒนาประเทศ 4.2 พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)
(2.5) บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี
จิ ตส านึ ก มี ความสามารถสู ง มุ่งมั่น และเป็ นมื ออาชี พ (ประเด็น ย่อ ย 5.1 ภาครัฐ มี การบริห าร
กาลั งคนที่ มีความคล่ องตัว ยึ ดระบบคุ ณ ธรรม 5.2 บุคลากรภาครัฐ ยึด ค่านิยมในการท างานเพื่ อ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)
(2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็น
ย่อย 6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต)
(2.7) กฎหมายมีความสอดคล้ องเหมาะสมกับ บริบ ทต่าง ๆ และมี เท่ าที่
จาเป็น (ประเด็นย่อย 7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ “พั ฒ นาระบบบริ ห ารจัดการให้ มีประสิ ทธิภ าพ”
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ” ด้ วย 7 กลยุ ทธ์ ได้ แก่ 1) ส่ งเสริ มและพั ฒ นาการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ /บริการประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค
และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ
รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้างและ
อานาจหน้ าที่ของหน่ วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วน
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ร่ว มจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เฝ้ าระวัง และติด ตามพฤติ กรรมเสี่ ยงการทุ จริต 7) พั ฒนาระบบงานการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

2.2 แผนระดับที่ 2

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก)
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
คนไทยมีการศึกษาที่ มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่ วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดรับกับเป้าหมายในแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
โดยพัฒนาการจัดการศึกษาที่บูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนพัฒ นากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ และสร้าง
เสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมศตวรรษที่ 21
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 แนวทางการพัฒนา : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1) ปรับ เปลี่ ย นระบบการเรีย นรู้ ส าหรับ ศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ (1.1)
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ (1.2)
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนทุกระดับ การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึง
มีทักษะด้านวิช าชีพและทักษะชีวิต (1.4) พั ฒ นาระบบการเรียนรู้ที่ให้ ผู้ เรียนสามารถกากับการ
เรียนรู้ของตนได้
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (2.1) วางแผนพัฒนา
และปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” (2.2) ปรับระบบการพั ฒ นาครู
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู (2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ
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3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การ ศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ทุ ก
ประเภท ได้ แก่ (3.1) ปฏิ รู ป โครงสร้างองค์ก รด้านการศึก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ (3.3) ปรับ ปรุง
โครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา (3.4) เพิ่มการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา)
4) พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ได้ แ ก่ (4.1) จั ดให้ มี ระบบ
การศึ กษาและระบบฝึ กอบรมบนฐานสมรรถนะที่ มี คุ ณ ภาพสู งและยื ด หยุ่ น (4.4) พั ฒ นาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ในการเรียนรู้และพัฒ นา
ตนเอง
 เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่ อนการปฏิ รูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายส่ งเสริมและจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย รวมถึงพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวั ย
ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะชี วิ ต ที่ เท่ า ทั น และสามารถอยู่ ร่ ว มในสั ง คมศตวรรษที่ 21 และสร้ า ง
แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
(2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปั ญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วม ในสังคมศตวรรษที่ 21
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

54

 แนวทางการพัฒนา
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน
 เป้าหมายของแผนงานย่อย
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแล
พัฒนา จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561
แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปั ญ หาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์
การทางานร่วมกับผู้อื่น
 เป้าหมายของแผนย่อย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล พัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน
แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้
มีคุณ ภาพมาตรฐาน สอดคล้ องกั บความสามารถเฉพาะบุ คคลและความต้องการของตลาดงาน
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
 เป้าหมายของแผนย่อย
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน
ความ สาคัญที่จะพัฒ นาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
และยกระดั บ ศั ก ยภาพวั ย แรงงาน โดยจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ โดยศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ชุ ม ชน
ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งมีการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการของตลาดงาน
แผนย่อยที่ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
และร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ
 เป้าหมายของแผนย่อย
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้ สูงอายุ โดยการผลิตผู้ ดูแลผู้ สูงอายุเพื่ อส่ งเสริมให้ ผู้สู งอายุได้ฝึ กทักษะอาชีพ
มีรายได้ รวมทั้งจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
กาย จิต สมองให้พึ่งพาตนเองได้
(3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
คนไทยมีคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดารงชีวิต สังคม
ไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็น
การปรับ เปลี่ยนค่านิยมและวัฒ นธรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ
ยุ ว กาชาด และกิ จ การนั ก เรี ย น ด้ ว ยรูป แบบที่ ห ลากหลาย และบู รณาการความซื่ อ สั ต ย์ วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 10
แผนย่ อ ยที่ 3.1 การปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม และ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
2) บู รณาการเรื่องความซื่ อสั ตย์ วิ นั ย คุ ณธรรม จริ ยธรรม และด้ าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา, จัดให้มีการเรียนการสอนตาม
พระราชดาริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
56

และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้
เป็นฐาน การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง
 เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุล ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีการบูรณา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง และส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา และประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย
(4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น ความมั่นคง (รอง)
4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 2
ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็น
ความมั่นคง โดยการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของ
ชาติ ตามระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ตริย์ท รงเป็ น ประมุ ข น้ อมน า เผยแพร่ศ าสตร์
พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางตามพระราชดาริด้านการศึกษา ยกระดับและ
สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และ
พื้นที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) และพัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
4.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 1
แผนย่อยที่ 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
เสริ มสร้างความมั่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ ภายใต้ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ นประมุข โดยปลู กฝั งและสร้างความตระหนั กรู้ถึ ง
ความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและ
ชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่
ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ ให้เกิดความ
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เข้าใจอย่างถ่องแท้และนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และพระ
ราชกรณีย์กิจอย่างสม่าเสมอ
 เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ ดาเนิ นการขับเคลื่ อนการรักษา
ความสงบภายในประเทศ โดยการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้าน
การศึกษาสู่การปฏิ บั ติในระดับพื้นที่ และขับเคลื่ อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทั่ ว
ประเทศ และส่งเสริมงานโครงการตามพระราชดาริของพระบรมวงศานุวงศ์
แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง (ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 เป้าหมายของแผนย่อย
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่ มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด จัด
กิ จ กรรม TO BE NUMBER ONE สถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายสุ ข และอบรม
พัฒนาการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และ
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(5) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)
5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นความ
เสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้อย่างหลากหลาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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5.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 17
แผนย่ อยที่ 3.1 การคุ้ มครองทางสั งคมขั้ นพื้ นฐานและหลั กประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม
สาหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ
 เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยทุ ก คน โดยเฉพาะกลุ่ ม ด้ อยโอกาสและกลุ่ ม เปราะบางได้ รับ การ
คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการ โดยมีการ
สนับสนุนค่าใช้ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารพิเศษ และเด็กด้อย
โอกาส ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษา
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน และทุน การศึกษาสภาวะเด็กยากลาบาก
(6) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน (รอง)
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายระดับประเด็น
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการ
ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 18
แผนย่อยที่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่ งแวดล้อมและ
คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี ข องคนไทย สร้ างความรู้ค วามเข้าใจ การตระหนั ก รู้ และการมี ส่ ว นร่ว มด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอก
ระบบ
 เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
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สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการยกระดับ
กระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ โดย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม การ
ส่งเสริมการเรียนรู้การรับมือปัญหาวิกฤติ ฝุ่นละอง PM 2.5 ในสถานศึกษา และสร้างองค์ความรู้ทาง
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาใน
พื้นที่นาร่องของกระทรวง ศึกษาธิการ
(7) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
(7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการ
ประเด็ น การบริ ก ารประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ โดยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
จังหวัด ภาค และฐานข้อมูล กลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทัน
ต่อการใช้งานสร้างและพั ฒ นากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้ มี ประสิ ทธิภาพในการบู รณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาค ส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เร่งรัด ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงานให้ มีความยืดหยุ่น คล่ องตัว ไม่ซ้าซ้อน และ
ทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
(7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 20
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน
2) พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มา
ประยุกต์ใช้
3) ปรับ วิธีก ารท างาน เพื่ อสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบริก ารภาครัฐ ที่ มี
คุณค่าและได้มาตรฐานสากล
 เป้าหมายของแผนย่อย
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
บริการประชาชนโดยการส่งเสริมและพัฒ นาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
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ราชการ/บริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชน
ของกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร 1579 การสนั บ สนุ นการด าเนิ นงานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็ น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง”
2) กาหนดนโยบายและการบริห ารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูล และ
หลักฐานเชิงประจักษ์
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้ างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
 เป้าหมายของแผนย่อย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
ส านั กงานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อนการ
พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน และปรับปรุง โครงสร้างและ
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
แผนย่อยที่ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนใน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 เป้าหมายของแผนย่อย
บุ คลากรภาครั ฐยึ ดค่ านิ ยมในการท างานเพื่ อประชาชนยึ ด หลั ก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการสร้าง
และพัฒนา บุ คลากรภาครัฐ โดยการพั ฒนาทั กษะดิจิทั ลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พัฒนา
ระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและการพัฒนาบุ คลากรทางการศึกษา เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้วยหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย
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(9) แผนแม่บทที่ 21 ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” (รอง)
(9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายระดับประเด็น
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการใน
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
(9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 21
แผนย่อยที่ 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของส่วนราชการใน
สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
(10) แผนแม่บทที่ 22 ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง)
(10.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
กฎหมายเป็ นเครื่ องมื อให้ ทุ กภาคส่ วนได้ ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการประเด็น
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 22
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนากฎหมาย
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 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย
 เป้าหมายของแผนย่อย
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
กฎหมาย โดยทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง
(11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)
(11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการประเด็น
การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพื้ น ที่ แ ละภู มิ ภาค และส่ งเสริ มการวิ จัยและนวั ตกรรมการบริ หารและจัดการศึ กษา และพั ฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา
(11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 23
แผนย่อยที่ 3.4 การวิจั ยและพั ฒ นานวัตกรรมด้า นองค์ ค วามรู้
พื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย
2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมี ขี ด ความสามารถของเทคโนโลยี ฐ านทั้ ง 4 ด้ า น
ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัย
และนวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน โดยมีการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
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ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านผู้เรียน ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยในเชิง
พื้นที่
(12) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด 19 พ.ศ. 2564 – 2565
(12.1) เป้าหมาย
(1) คนสามารถยังชี พอยู่ ได้ มีงานท า กลุ่ มเปราะบางได้ รับการดูแล
อย่างทั่วถึง (3) เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ
(12.2) แนวทางการพัฒนา
(1) การเสริม สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy) (1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมือง
รอง (3) การพัฒนาศัก ยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) (3.1) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้
(12.3) การบรรลุค่าเป้าหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการขับเคลื่อน โดยการ
การส่งเสริม เวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการ
ตลาดแรงงาน
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา
เป้ าประสงค์ เพื่ อยกระดั บคุ ณภาพของการจัดการศึ กษา ลดความเหลื่ อมล้ า
ทางการศึกษา มุ่งความเป็ นเลิ ศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการ
จัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1
การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้
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มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต
มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญ ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1.4 มีคน
ไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมี
การเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3
กิจ กรรมปฏิรูป ที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมวัย (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)
ภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย (1) เด็กปฐมวัยช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษา
ทั้ งใน และนอกระบบการศึ ก ษา รวมถึ งระบบการศึ ก ษาซึ่ งจั ด การโดยครอบครัวหรือกลุ่ มของ
ครอบครัวจนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาค ตามศักยภาพและความถนัด
ตัวชี้วัด (1) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี 2565
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ)
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่ เรียนรู้ มีทักษะในการ
ด ารงชี วิ ตในโลกยุ คใหม่ รู้เท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและโลก เป็ นพลเมื องที่ ตื่ น รู้ มี ค วาม
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ (2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
ออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพ
และความเป็ นครู (3) ผู้ บริ หารสถานศึ กษาและผู้ บริหารการศึ กษามี สมรรถนะในการ บริห ารงาน
วิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ มีภาวะผู้นาทางวิชาการมีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจในการจัดการเรียนรู้
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบ
นิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสาหรับผู้เรียน
ตัว ชี้วัด (3) ครูผู้ส อนจัด การเรีย นรู้ที่มุ่งพัฒ นาสมรรถนะผู้เรีย นแบบถัก ทอ
ความรู้ ทัก ษะ เจตคติค่า นิย ม และคุณ ลัก ษณะผู้เรีย นเข้าด้ ว ยกัน แบบ Active Learning ในทุก
ระดับการศึกษา (4) ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล (personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของ
สถานศึ ก ษา ลดสั ด ส่ ว นของการน าผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เรี ย นในระดั บ ชาติ มาใช้ ในการพิ จ ารณา
ประเมินผลของครูและผู้บริหาร สถาบันการศึกษา
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้ าหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสาย
สามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพ
ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาฯ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ
จาเป็น (6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยนาผลการประเมินสมรรถนะเป็น
ส่วนสาคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(รอง)
เป้ า ประสงค์ เพื่ อให้ ค วามส าคั ญ ในการเตรี ยมความพร้ อ มเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลง ในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กาหนดไว้ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
ปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป
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(1) ปรับ เปลี่ ยนรูป แบบการบริห ารงานและการบริการภาครัฐ ไปสู่ ระบบ
ดิจิทัล
(2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
(3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
(4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย (รอง)
เป้า ประสงค์ เพื่อให้ เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียง
เท่าที่จาเป็นตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1
(1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การดารง ชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม
4) แผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (รอง)
เป้าประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา
และฟื้นฟู อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความ
ขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และมีร ะบบบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4
กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
(2) การบริ หารจั ดการเขตทางทะเลและชายฝั่ งรายจังหวัด (บรรจุ ในหลั กสู ตร
การศึกษาฯ)
9) แผนการปฏิ รูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน
และให้ความรู้แก่ป ระชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิช อบ และให้มีมาตรการควบคุม กากับ
ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้ วย
ความซื่อสั ตย์ สุจ ริตของบุ คลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับ
กิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
67

ตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหา
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4
(4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

1) วัตถุประสงค์
1.1) เพื่ อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ นคนที่ สมบู รณ์ มี คุ ณธรรมจริย ธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัว
อบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็น
ธรรม ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้น
มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4) เพื่ อรักษาและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมให้
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒ นาภาคและ
เมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการ
ใหม่
2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ)
2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2.2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
2.6) มี ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก)
3.1.1) เป้ าหมายระดั บ ยุ ทธศาสตร์ (1) คนไทยส่ วนใหญ่ มี ทั ศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทั ดฐานที่ ดีของสั งคมเพิ่ มขึ้น (2) คนในสั งคมไทยทุ กช่ วงวั ยมีทั กษะ ความรู้ และ
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ความสามารถเพิ่มขึ้น (3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1.2) แนวทางการพัฒนา
(1) ปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี วิ นั ย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย (1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมี คุณค่า โดย (2.1) ส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สั งคมที่ เหมาะสม (2.2) พั ฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้ มี ทั กษะการคิ ดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ มี
ความคิ ดสร้างสรรค์ มีทั กษะการทางานและการใช้ ชีวิตที่ พ ร้อมเข้าสู่ ต ลาดแรงงาน (2.3) ส่ งเสริม
แรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
(3) ยกระดั บ คุ ณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย (3.6)
จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ (3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม (รอง)
4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ (3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีค วามเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
4.2 แนวทางการพัฒ นา (1) เพิ่ม โอกาสให้กับ กลุ่ม เป้าหมายประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยาย
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย (2) กระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย (2.1) ส่งเสริมให้มี
การกระจายการบริ การด้ านการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพให้ มี ความเท่ าเที ยมกั นมากขึ้ นระหว่างพื้ นที่ (3)
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงเพื่ อให้ ชุมชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ โดย (3.3) พัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน
5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (รอง)
5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ
และลดผลกระทบต่อสุ ขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย)
5.2) แนวทางการพัฒนา (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (4.4) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้
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ของผู้บ ริโภค โดยให้ ข้ อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดารงชีวิตให้ เป็นวิถีชีวิตที่
พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน (รอง)
6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้ เป็ นสถาบั นหลั กของประเทศ (2) สั งคมมีความสมานฉันท์ ผู้ เห็ นต่างทางความคิ ดของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง (3) ประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
6.2) แนวทางการพัฒนา (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบใน
สังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (1.1) สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มี ความหวงแหน และ
ธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝัง
ค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้
สิ ทธิ และหน้ าที่ ตามระบอบประชาธิปไตย (1.3) ป้ องกั นและแก้ ไข ปั ญ หาความไม่ ส งบในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง)
7.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ (3) เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
7.2) แนวทางการพัฒนา (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดย
กาหนดภารกิจ ขอบเขต อานาจหน้าที่ของราชการบริห ารส่ ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค และท้ องถิ่น
ให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน (3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร (5) ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยป้องกันการทุจริต
8) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง)
8.1) เป้ าหมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (5) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล สร้ าง
ผู้ประกอบการ ธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น
8.2) แนวทางการพัฒนา (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5.2 ) ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยน
รูป แบบการท าธุรกิจให้ เป็ น ระบบดิจิทัล โดยจัดทาแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิ ทัล ในภาค
เกษตร ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชน
9) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ (จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คน ต่อประชากร
10,000 คน)
9.2 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (3.1) ด้านบุคลากรวิจัย
10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง)
10.1) เป้า หมายระดับ ยุท ธศาสตร์ 4) ประเทศไทยเป็น หุ ้น ส่ว นการ
พัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
10.2) แนวทางการพัฒ นา 6) สร้า งความเป็น หุ ้น ส่ว นการพัฒ นากับ
ประเทศ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยใน
องค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน การพัฒนาในอนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมทั้ง ประเทศกาลัง
พัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย การพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น การแก้ ปั ญ หาความยากจนและความเหลื่ อมล้ า การสร้ างโอกาสและที่ ยื น ในสั งคม แก่
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริห ารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
อาหารและน้า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .1- 16
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิด
ชูเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (2)
ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้
ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิต ใจของ
ชาติ รวมถึง สร้า งความเข้า ใจถึง หลัก การ เหตุผ ล และความจาเป็น ในการ พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (3) นาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่ อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ งยื น รวมถึ งขยายผลตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริแ ละแบบอย่ างที่ ท รง
วางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความ
สามัคคีปรองดอง”
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นใน
หลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย
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4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดย
เน้ นสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการด าเนิ นการภาครั ฐ และสนั บสนุ นการเข้ ามามี ส่ วนร่วมของภาค
ประชาชนในการร่วมกาหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) แผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3) ตัวชี้วัด (1) จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ
มีเอกภาพและเปิ ดโอกาสให้ ภาคประชาชนมีส่ วนร่วม โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้า ใจ
เข้าถึง พัฒ นา” หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์ พระราชา
เป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒ นาองค์
ความรู้นาหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การดาเนิน งานอย่า งต่อ เนื ่อ ง เพื ่อ ให้บ รรลุผ ลสัม ฤทธิ์โ ดยตรงต่อ สาเหตุห ลัก ของปัญหา (5)
ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความ
เข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แ ก้ ไข ปั ญ ห า จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใต้ ก า ร เฝ้ า ร ะ วั ง แ น ว คิ ด สุ ด โต่ ง ที่ เผ ย แ พ ร่
สู่กลุ่ ม ผู้ ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้ งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และใน
ต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข
นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
1) แผนระดับ ชาติ ว่าด้ วยความมั่ น คงแห่ งชาติ “แผนที่ 10 : แผนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”
2) เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและ
สังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่ ม
เสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชา
รัฐ
นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
1) แผนระดั บ ชาติ ว่ าด้ วยความมั่ น คงแห่ งชาติ “แผนที่ 11 : แผน การ
เสริมสร้างความมั่นคง ของชาติจากภัยทุจริต”
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไข
การทุจริต รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัด
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การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยม
ต่อต้านและปฏิเสธการทุจริต
นโยบายที่ 10 : เสริสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมี
ความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ปกป้อง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านไซเบอร์
4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึง
ความสาคัญของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์
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ส่วนที่ 3
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนบริบท
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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 นโยบายการจัด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กำหนดเป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พันธกิจ
2.1 ส่ ง เสริ ม สนั บสนุน การบริห ารและจั ด การศึ ก ษาแบบบู รณาการทุก ระดับ
ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคในการเข้ า ถึ ง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลและพั ฒ นา
สมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. ค่านิยม TEAMWINS
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
4. เป้าประสงค์รวม
4.1 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
แบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
4.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4.4 ข้ า ราชการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส มรรถนะการปฏิ บั ติ ง าน
ในศตวรรษที่ 21
5. เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ
ปี 2565
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 85
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity &
คะแนน
Transparency Assessment) (ศปท.)
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
*2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
ร้อยละ 51
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ร้อยละ 80
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)
*4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึ้น (กศน.)
5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ร้อยละ 80
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป
(กศน.)
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เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
*6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
10,000,000 ครั้ง
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
*7. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 85
สมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(สอ./สช./สคบศ./กศน.)
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. ประกอบด้วย 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
1. พัฒนาการจัดการศึกษา
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้
เพื่อความมั่นคง
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในแต่ละบริบท
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสร้างความสามารถในการ
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
แข่งขันของประเทศ
และการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
ทางการศึกษา
และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
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7. ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา
เหมาะสมกับการเสริมสร้าง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ
ความมั่นคงในแต่ละบริบท
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชน
ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ,
โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ
1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ ในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล
ที่ตอบสนองความต้องการ
ชุมชน)
ของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
และการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
สะเต็มศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิด
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผล 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ (ต่อ)
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็น
มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ
พฤติกรรมให้เป็นมิตร
ที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ
กับสิ่งแวดล้อม
ความเป็นพลเมือง
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น
(ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาส
ภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนา
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. หน่ ว ยงานมี ร ะบบการบริ ห าร 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง บริหารราชการ/บริการประชาชน
ความต้องการของผู้รับบริการ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลาง
ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส ด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน
ตามหลักธรรมาภิบาล
และทันต่อการใช้งาน
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ของเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร้อยละ 100
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.)
*2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ร้อยละ 70
(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
(สช./สบศ.)
3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
ร้อยละ 80
การพัฒนาศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนา
ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพได้ (กศน.)
เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
จากปีที่ผ่านมา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างทีห่ ลากหลาย (ศปบ.จชต.)
*5. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ไม่ต่ำกว่า
ชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการฟัง พูด-อ่าน-และ
ร้อยละ 85
เขียนภาษาไทยในระดับพอใช้ขึ้นไป (ศปบ.จชต.)
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ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
*6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร่
ร้อยละ 80
ต่อสาธารณชน (สนย. และทุกหน่วยงานในสังกัด สป.)
7. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
ร้อยละ 100
(กศน.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
ร้อยละ 80
ภายนอก อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป (สช.)
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 80
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ/ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช.)
*10. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)

ร้อยละ 80

11. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National
Digital Learning Platform : NDLP) (ศทก.)
(ศทก. : เป้าหมาย 30,000 คน ภายในปี พ.ศ.2565 : เริ่มต้น ปี 64 เป้าหมาย
10,000 คน)
12. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)

20,000 คน

80

ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. /เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. (หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
13. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำ
ร้อยละ 80
ความรู้ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได้ (กศน.)
14. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100
ขั้นพื้นฐานเทียบกับเป้าหมาย (กศน./สช.)
15. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ 280,000 คน
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความต้องการจำเป็น (กศน. 10,000 คน / สช. 270,000 คน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
16. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือ
ไม่น้อยกว่า
พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./ก.ค.ศ.)
11 ฉบับ
(สน. 1 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 5 ฉบับ)
*17. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการ
1 ระบบ
ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ฐานข้อมูล
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม
(ฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก.)
ผลการเรียน)
(: อ้างอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา) (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล
ภายในปี 2565 : เริ่มต้นปี 2562 มีอยู่ 2 ระบบฐานข้อมูล : ปี 2563 เป้าหมาย
2 ระบบ : ปี 2564 เป้าหมาย 1 ระบบ)
(2562 : ฐานข้อมูลสถานศึกษา ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากรอื่น
2563 : ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
2564 : ฐานข้อมูลหลักสูตร
2565 : ฐานข้อมูลผลการเรียน)
18. ร้อยละของหน่วยงานที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ร้อยละ 80
(ทุกหน่วยงานในสังกัด : หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด สป.
เทียบเท่าสำนัก)
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ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. /เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. (หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
19. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ระดับ 5
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.)
(อ้างอิงจาก : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564-2565)
* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
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9. แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580)

ระดับ 2
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(23 ประเด็นพัฒนา)

1. ความมั่นคง

1. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ 3.1) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง
2. ประเด็นการต่างประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2
ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
(4 แนวทางหลัก)

แผนปฏิรูปประเทศ
ฉบับปรับปรุง (Big Rock : BR)
(8 ธ.ค. 2563)
(13 ด้าน (62 Big Rock))

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
(10 ยุทธศาสตร์)

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 -2565)
(16 นโยบาย)

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
(12 นโยบายหลัก)

ระดับ 3

4. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ 3.4)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยที่ 3.1)
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.2)
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
(แผนย่อยที่ 3.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผนย่อยที่
3.4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
(แผนย่อยที่ 3.5) การส่งเสริมศักยภาพผูส้ ูงอายุ
12. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ 3.1) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(แผนย่อยที่ 3.1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ 3.5)
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนาบริการประชาชน
(แผนย่อยที่ 3.2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง
(แผนย่อยที่ 3.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(แผนย่อยที่ 3.5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แผนย่อยที่
3.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที่
3.1) การพัฒนากฎหมาย

1. เศรษฐกิจฐานราก (แนวทางย่อย 1.3) ความเจริญ
เศรษฐกิจหัวเมืองหลัก

3. ศักยภาพและคุณภาพชีวิต (แนวทางย่อย 3.1
ทักษะและการเรียนรู้

12. ด้านการศึกษา (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาค
ระดับปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) บริหารจัดการชายฝั่งทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
(บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ)

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ภาครัฐดิจิทัล
(2) โครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐ (3) บริหาร
ทรัพยากรบุคคลระบบเปิด (4) ความเข้มแข็งระดับพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม (5) จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใส
3. ด้านกฎหมาย (1) ปรับปรุงกฎหมายที่กระทบชีวิต
ประชาชน (3) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (4) ระบบราชการโปร่งใส (5) มาตรการ
ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาคระดับ
ปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่ การ
พัฒนาประเทศสู่ความมัน่ คงและยั่งยืน
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคมุ้ กันความมั่นคงภายใน
10. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการฯ ศธ. ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการฯ สป. ปี 2565

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

2. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 3)

2. พัฒนากาลังคน การวิจัย
เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 5)

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 1, 2, 3, 4)

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม

4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. ผลิตกาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 3)

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(สอดคล้อง ยุทธ์ ศธ.ที่ 1)

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (สอดคล้อง
ยุทธ์ ศธ.ที่ 4, 6)
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10. แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ
เป้าประสงค์
รวม
(Goal : G)
ตัวชี้วัดรวม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(Strategy: S)

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4..ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

G1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหาร
และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
(G1
S5)

G2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมีทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
(G2
S1, S2, S3)

G3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
(G3
S4)

G4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
(G4
S3, S5)

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity &Transparency
Assessment)

S1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

1. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (ชัน้ ม.6)
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.2551 ระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบN-NET
แต่ละภาคเรียนเพิม่ ขึน้
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 ระดับดีขึ้นไป

S2. พัฒนากำลังคน การวิจยั เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
ในแต่ละบริบท

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับ
1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อ
ความต้องการของตลาด แรงงานในพื้นที่
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
และภูมิภาค (อาทิ พื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยู่
ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
พระราชดำริ
การบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี บุคลากรวิจัยทางการศึกษา
คุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุม่ ชนต่างเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติ
ใหม่ ฯลฯ)
4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา

1. จำนวนครั้งทีป่ ระชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จดั
การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
2. จำนวนระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษา

S3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

S4. สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

1. ผู้เรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ 1. ผู้เรียนได้รบั โอกาสทางการศึกษา
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ที่มคี ุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผเู้ รียน
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทสี่ มวัย ทักษะอาชีพและ
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้
ทักษะชีวิตทีเ่ ท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทลั รองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็น
กลุ่มเป้าหมาย
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง และสื่อการเรียนรูผ้ ่านระบบดิจิทลั
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ออนไลน์แบบเปิด ที่เหมาะสมต่อ
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) การเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
ตลอดชีวิต
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

1. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

S5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
1. หน่วยงาน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหาร
ราชการ/ให้บริการประชาชน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เชือ่ มโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการ
บูรณาการเชือ่ มโยงทุกระดับ รวมทัง้ การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพือ่ ยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
จานวน
โครงการ

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ
รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากรภาครัฐ
2. งบลงทุน
3. งานบริหารจัดการสานักงาน
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 กลุ่มโครงการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่พิเศษ
1.5 กลุ่มโครงการพัฒนาด้านการศึกษากับต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 2 พัฒนากาลังคน การวิจัย เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.2 กลุ่มโครงการดิทิทัลชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะและความเป็นพลเมือง
3.2 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยผู้สูงอายุ
3.3 กลุ่มโครงการปฏิรปู การเรียนรู้
3.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.6 กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
3.7 กลุ่มโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.2 กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรูผ้ ่านระบบดิจิทัลและแหล่งเรียนรูท้ ี่เข้าถึงการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
5.1 กลุ่มโครงการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
5.2 กลุ่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.3 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการศึกษา

272
64
10
2
33
2
17
6
5
1
65
11
13
8
10
12
10
1
35
24
11
102
5
4
5
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ไตรมาส 1
12,930.9816
2,155.8160
362.9136
343.6758
10,068.5762
457.3068
16.4097
6.3755
381.2731
0.6537
52.5948
13.5663
2.0953
11.4710
135.1902
15.2006
79.3127
24.7397
8.6865
2.1382
4.7051
0.4074
9441.6605
9,400.7568
40.9037
20.8524
0.4337
0.0724
0.3558

งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
10,101.8610
13,512.9737
12,009.6077
2,155.8159
2,155.8159
2,155.8159
145.1654
48.3885
48.3885
343.6758
343.6758
343.6757
7,457.2039
10,965.0935
9,461.7276
167.7448
426.5465
148.6400
10.5715
14.2903
7.8110
5.6035
2.5122
0.9916
107.9736
393.8497
139.6454
0.4357
0.0020
43.1605
15.8943
0.1900
13.588
13.5829
12.5918
2.1170
2.1119
1.1208
11.4710
11.4710
11.4710
274.8715
186.1189
154.2467
30.1528
25.8776
15.2021
84.9612
77.8561
88.8989
13.5275
20.7258
1.9509
132.8591
49.8669
40.3391
6.6779
5.4855
2.6884
6.3576
6.0340
5.0331
0.3354
0.2730
0.1342
6979.1571
10320.6133
9129.4492
6,939.1022
10,280.3383
9,090.5091
40.0549
40.2750
38.9401
21.8425
18.2320
16.7999
0.3146
0.2676
3.0814
0.6422
0.4670
0.9416
0.1235
0.8000

รวม
48,555.4241
8,623.2637
604.8560
1,374.7031
37,952.6013
1,200.2380
49.0825
15.4828
1,022.7417
1.0914
111.8396
53.3290
7.4450
45.8840
750.4273
86.4331
331.0289
60.9439
231.7516
16.9900
22.1298
1.1500
35,870.8801
35,710.7064
160.1737
77.7269
1.0159
4.2630
2.2209

จานวน
โครงการ

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ

2
54
2
2
25
3

5.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
5.5 กลุ่มโครงการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
5.6 กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้างอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
5.7 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5.8 กลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.9 กลุ่มโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา
หมายเหตุ :
1. งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สป.ศธ.
2. งบกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน
2.1 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
3. งบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
4. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) รวมงบจากกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน และงบจาก สกสว.

48,349.5660
199.1881
13.6056
185.5825
6.6700
48,555.4241
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ไตรมาส 1
1.5000
14.9826
1.3940
1.5323
0.5816

งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1.4074
0.0767
0.1659
11.8646
12.0507
9.1672
0.0040
0.0792
0.0792
0.7280
0.5880
2.8629
3.8225
5.6953
0.6380
0.5816
0.4253

รวม
3.1500
48.0651
0.1624
2.7100
13.9130
2.2266

ส่วนที่ 5
งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการจัดการ
ศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลุ่มโครงการ
5 กลุ่มโครงการ
1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 กลุ่มโครงการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่พิเศษ
1.5 กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือ

จานวน
โครงการ
64
10

ไตรมาส 1
457.3068
16.4097

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
167.7448
426.5465
148.6400
10.5715
14.2903
7.8110

2
33

6.3755
381.2731

5.6035
107.9736

2

0.6537

0.4357

17

52.5948

43.1605

2.5122
393.8497

0.9916
139.6454
0.0020

15.8943

ด้านการศึกษากับต่างประเทศ

0.1900

หน่วยงาน/จานวนโครงการ
ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

รวม
1,200.2380
49.0825 กศน. (1) สอ. (1) สนย. (1) สช. (2) สบศ. (2)
สบศ. (หลัก) ศธจ. (ร่วม) (1) ศธภ. 1-18 (1) สกก. (1)
15.4828 สช. (1) สบศ. (1)
1022.7417 กศน. (7) สช. (14) ศปบ.จชต. (12)
1.0914 ศธจ. 27 แห่ง (1) สบศ. (1)
111.8396 สต. (15) สานักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจายูเนสโก
ณ กรุงปารีส (2)

หมายเหตุ
* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
** หมายถึง โครงการตามนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*** หมายถึง โครงการสาคัญ ประจาปี พ.ศ. 2565
**** หมายถึง โครงการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564-2565
***** หมายถึง โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
(จานวน 64 โครงการ)
1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (จานวน 10 โครงการ)
1. โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904

เป้าหมาย
ของโครงการ

ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็นบุคลากร
ในสังกัดสานักงาน กศน. จานวน
10,000 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
สังกัดสานักงาน กศน.

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
มีความตระหนักในการร่วมกัน
แสดงพลังปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดาริ และหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว
2. บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ มีจิตสาธารณะที่พร้อม
อาสาสมัครในการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ความสอดคล้อง
รวม

ย.ชาติ

กศน.

1

นโยบาย ศธ. ปี 65
แผน แผน แผนฯ
ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

148.6400 1,200.2380

457.3068

167.7448

426.5465

16.4097

10.5715

14.2903

7.8110

49.0825

2.4186

2.4186

2.4186

2.4185

9.6743

89

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

12

5

1

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

2. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง
พระราชกรณียกิจและสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และได้มี
ส่วนร่วมน้อมถวายพระพรชัยมงคล
2. ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง
และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม
ตลอดทั้งโครงการ ไม่น้อยกว่า
5,000 คน

1. ระดับความสาเร็จของการ
จัดโครงการ
2. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)

0.6224

3. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

1. จานวนรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ (1 เล่ม)
2. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
มีความพึงพอใจต่อการดาเนิน
โครงการ(ร้อยละ 85)

0.7552

4. เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ใน 14 จังหวัดภาคใต้

จานวนรางวัลที่ได้รับการพระราชทาน
(30 รางวัล)

5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้มีคุณภาพ***

โรงเรียนเอกชนในโครงการ 16 โรง 1. จานวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแนวพระราชดาริฯ (16 โรง)
2. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและ
อยูใ่ นระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)

4.2861

90

0.6224

0.2800

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.6224

0.6224

2.4896

สอ.

1

1

12

5

1

0.6352

0.1200

1.5104

สนย.

1

1

12

5

1

0.4000

0.4000

สช.

1

1

12

5

1

0.8927

5.6983

สช.

1

1

12

5

1

0.2395

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

6. โครงการขับเคลือ่ นงานด้านสถานศึกษา
พอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ
2565

ขยายผลให้มีสถานศึกษาพอเพียง/
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เพิ่มขึ้น

1. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
2. ร้อยละของศูนย์การเรียนรู้ฯ
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 50)

0.8280

0.8080

สถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อร่วม
สนองพระราชดาริในการสร้าง
จิตสานึกรักทรัพยากรของประเทศ
อย่างยัง่ ยืน
8. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง สานักงานศึกษาธิการ 77 จังหวัด
ดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สูก่ ารปฏิบัติ**

ร้อยละของสถานศึกษาสมัครเป็น
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20)

0.0601

1.9175

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความรักและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
(ร้อยละ 100)
1. บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการ ร้อยละของผูเ้ รียนที่ได้รับการส่งเสริม
จังหวัดและผูแ้ ทนในสถานศึกษา
ให้มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง
ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการ
ความเป็นพลเมืองดีและมีพื้นฐาน
ภาค 1 - 18 รวม 1,800 คน
ชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(ร้อยละ 80)
ทุกจังหวัดในพื้นที่และสถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เกีย่ วกับการดาเนินงาน
ตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา

6.3143

7. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

9. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สูก่ ารปฏิบัติ สานักงานศึกษาธิการภาค**

10. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธี**/***

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

1.1250

นักเรียน นักศึกษา จานวน 1,750 คน ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85)
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ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.0160

1.6520

สบศ.

1

1

12

5

1

0.7221

1.5582

4.2579

สบศ.

1

1

12

5

1

8.4775

0.6082

15.4000

สบศ.
1
(หลัก)
ศธจ. (ร่วม)

1

1

5

2

1

1.1250

1.1250

1.1250

4.5000 ศธภ.1-18

1

1

12

5

2

1

3.4000

0.0500

0.0500

3.5000

1

1

12

5

2

1

สกก.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (จานวน 2 โครงการ)
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
*/**

2. โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันและป้องกัน
ยาเสพติด*/**

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1
6.3755

5.6035

2.5122

โรงเรียนเอกชน 77 โรง
นักเรียน 3,830 คน

1. จานวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันและป้องกัน
ยาเสพติด (77 โรง)
2. จานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
ยาเสพติด (3,830 คน)
3. ร้อยละของโรงเรียนเอกชน
กลุม่ เป้าหมายสามารถดาเนินการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 80)

4.6319

4.6319

0.9590

77 จังหวัด

ร้อยละของผูเ้ รียนที่ได้รับการสร้าง
ภูมิคมุ้ กันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(ร้อยละ 80)

1.7436

0.9716

1.5532
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0.9916

0.9916

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

10.2228

สช.

1

1

5

1

6

5.2600

สบศ.

1

1

5

1

6

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

15.4828

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จานวน 33 โครงการ)
1. โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชาชน
จังหวัดชายแดนใต้สกู่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน

2. โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้

เป้าหมาย
ของโครงการ

ไตรมาส 1

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

381.2731

107.9736

393.8497

ประชาชน เยาวชน นักศึกษา กศน. 1. จานวนประชาชน เยาวชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักศึกษา กศน. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ
(1,520 คน)
2. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
นาความรู้ที่นาไปประยุกต์และปรับใช้
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 80)

1.3273

1.3273

1.3273

1.3273

5.3092

กศน.

1

1

12

5

เยาวชนนอกระบบชายแดนใต้
จานวน 2,500 คน

1. ร้อยละของเยาวชนนอกระบบ
ชายแดนใต้ มีความสามัคคี รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของเยาวชนนอกระบบ
ชายแดนใต้เข้าร่วมโครงการกีฬา
กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
(ร้อยละ 80)

0.5125

0.5125

0.5125

0.5125

2.0500

กศน.

1

1

12

5

6

จานวนบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน.
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ
(1,119 คน)
ร้อยละของผูเ้ รียนจบหลักสูตร
การฝึกอาชีพตามแนวทางโรงเรียน
พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
มีรายได้ และนาความรู้ที่ได้รับ
ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า
(ร้อยละ 100)

0.2799

0.2799

0.2798

0.2798

1.1194

กศน.

1

1

12

5

6

0.7425

0.7425

0.7425

0.7425

2.9700

กศน.

1

1

12

5

3. โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
บุคลากรสังกัดสานักงาน กศน.
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
ภาคใต้
ชายแดนภาคใต้
4. โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส*/**

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

นักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 160 คน
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139.6454 1022.7417

6

5

6

4

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

5. โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ*/**

1. เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
จานวน 7,680 คน
2. สถาบันศึกษาปอเนาะเป้าหมาย
จานวน 388 แห่ง

1. ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายมีทักษะ
ขั้นพื้นฐานการประกอบอาชีพ
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายสามารถ
ใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารภาษาไทย
ได้ดีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายได้รับ
การพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศาสตร์พระราชา (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับประวัติศาสตร์
ชาติไทยและศาสตร์พระราชา

3.3123

3.3123

3.3123

3.3123

13.2492

กศน.

1

1

12

5

6. โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้*

เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวน 939 คน

1. ร้อยละของเยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับทักษะ
องค์ความรู้ตามกระบวนการลูกเสือ
และปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของเยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาทักษะ
ชีวิต การรู้จักสิทธิและหน้าที่
และการสร้างจิตสาธารณะบาเพ็ญ
ประโยชน์และจิตอาสาในรูปแบบ
กิจการลูกเสือ กศน. ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 80)

0.5247

0.5247

0.5246

0.5246

2.0986

กศน.

1

11

12

5

6

7. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสือ่ สารในจังหวัดชายแดนใต้*

ประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมกลุม่ เป้าหมาย 13,090 คน

1. ร้อยละของผูเ้ รียนมีทักษะการใช้
ภาษาในการสือ่ สารเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ในชีวิตประจาวัน (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผูเ้ รียนมีทักษะ
ความเข้าใจในภาษาที่สอื่ สารกับ
หน่วยงานของภาครัฐ (ร้อยละ 80)

2.3562

2.3562

2.3562

2.3562

9.4248

กศน.

1

1

12

5

6

94

6

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

8. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนา
โรงเรียนเอกชนในโครงการ 6 โรง
โรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ

จานวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(6 โรง)

9. เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,126 แห่ง

10. เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ

355 แห่ง

11. เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคูว่ ิชาสามัญในระบบสาหรับ
ครูผสู้ อนศาสนา

160 โรง

12. เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอย่างเดียว

9 โรง

13. เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8,460 คน

14. เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

98,917 คน

จานวนศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) ใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน
(2,126 แห่ง)
จานวนสถาบันศึกษาปอเนาะ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ
การสนับสนุน (355 แห่ง)
จานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคูว่ ิชาสามัญใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน
(160 โรง)
จานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามนอกระบบที่สอนศาสนา
อย่างเดียวใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน (9 โรง)
จานวนผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการอุดหนุนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(8,460 คน)
จานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (98,917 คน)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1
3.0676

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

3.0676

สช.

1

1

12

5

6

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

238.9290

238.9290

477.8580

สช.

1

1

12

5

6

14.2980

14.2980

28.5960

สช.

1

1

12

5

6

7.5240

7.5240

15.0480

สช.

1

1

12

5

6

0.3660

0.3660

0.7320

สช.

1

1

12

5

6

63.4500

63.4500

63.4500

63.4500

253.8000

สช.

1

1

12

5

6

27.4571

27.4571

27.4570

27.4570

109.8282

สช.

1

1

12

5

6
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

5.0148

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

5.0148

สช.

1

1

12

5

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

15. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างยัง่ ยืน*/**

1,261 คน

1. จานวนครูผสู้ อนที่ได้รับ
การพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้/การ
สือ่ สารภาษาไทย (1,261 คน)
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การคิด การเขียน
ภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของนักเรียนในในพื้นที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ
การอ่านและการเขียน (ร้อยละ 80)

16. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ของสถานศึกษาเอกชน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้*

1,800 คน

1. จานวนผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
(1,800 คน)
2. ร้อยละของผูบ้ ริหาร ครู
และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนามีเจตคติที่ดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (ร้อยละ 100)

5.3565

5.3565

สช.

1

1

12

5

17. โครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนโรงเรียน
เอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้*/**

640 คน

1. จานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการพัฒนา (640 คน)
2. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนที่ได้รับการพัฒนา
มีความเข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม (ร้อยละ 90)

2.3004

2.3004

สช.

1

1

12

5
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นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2

6

6

1

1

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
18. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่
ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้*/**

เป้าหมาย
ของโครงการ
400 คน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

1. จานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้ชีวิต (400 คน)
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการพัฒนามีภูมิคมุ้ กัน
ในการใช้ชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผูอ้ นื่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จัก
ปรับตัวตามสถานการณ์ และสามารถ
แนะนาเพื่อนที่มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมได้ (ร้อยละ 85)

1.5667

1.5667

สช.

1

1

12

5

19. โครงการปรับกระบวนทัศน์ผบู้ ริหารโรงเรียน 972 คน
เอกชนมุ่งสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างยัง่ ยืน*

1. จานวนผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการปรับกระบวนทัศน์
การบริหารจัดการศึกษา (972 คน)
2. ร้อยละของผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีภูมิคมุ้ กัน
และทัศนคติเชิงบวกต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ (ร้อยละ 80)

4.1290

4.1290

สช.

1

1

12

5

20. โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และการมีรายได้ของนักเรียนในสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ
ลูกเสือ*/**

450 คน

1. จานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการพัฒนา (450 คน)
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนามีพื้นฐานความสามารถ
ในการเป็นมัคคุเทศก์ (ร้อยละ 70)

2.1698

2.1698

สช.

1

1

12

5

21. โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน
จังหวัดชายแดนภาคใต้*

2,500 คน

จานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เข้าร่วมกิจกรรม (2,500 คน)

1.0000

1.0000

สช.

1

1

12

5
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นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1

1

6

6

5

4

6

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
22. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย
ของโครงการ
1. แผนปฏิบัติราชการ
และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. บุคลากรที่มีส่วนเกีย่ วข้องกับการ
จัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ทางการศึกษาและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
3. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนา
แผนปฏิบัติการไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จานวนแผนปฏิบัติการ
ศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(6 แผน)
2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการจัดทา
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานทาง
การศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ 80)
3. ระดับความสาเร็จของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่สามารถนา
แผนปฏิบัติการไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1
0.2032

98

0.4222

0.0186

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.6440 ศปบ.จชต.

ย.ชาติ

1

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

1

12

5

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

23. โครงการเสริมศักยภาพการบูรณาการระบบ 1. บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดชายแดน และหน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องใน
ภาคใต้
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความรู้
ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ระบบสารสนเทศด้านการศึกษา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่สามารถนาไปบริหาร
และจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ร้อยละบุคลากรหน่วยงาน
ทางการศึกษา และหน่วยงานอืน่
ที่เกีย่ วข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้อง
กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. จานวนระบบสารสนเทศ
ด้านการศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่สามารถนาไปบริหารและจัด
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1
0.0038

99

0.2614

0.0992

0.0057

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.3701 ศปบ.จชต.

ย.ชาติ

1

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

1

12

5

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

24. โครงการขับเคลือ่ น ติดตาม ประเมินผลการ หน่วยงานทางการศึกษาในเขต
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ
ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโครงการได้รับการ
ติดตามเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัด
แผนงานที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของโครงการได้รับการ
ประเมินผลเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัด
แผนงานที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของการรายงานผลการ
ดาเนินที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัด
แผนงานที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของกลุม่ เป้าหมาย
มีความเข้าใจ และสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้อง
เชื่อมโยงตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 80)

ไตรมาส 1
0.0900

100

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.2310

0.2310

0.4425

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.9945 ศปบ.จชต.

ย.ชาติ

1

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

1

12

5

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

25. โครงการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

สามารถขับเคลือ่ นการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจของศูนย์
ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีระบบ
บริหารงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความเปลีย่ นแปลงของโลก
ยุคปัจจุบัน สามารถตอบสนอง
ต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
และกระบวนการร่วมกัน
กับทุกภาคส่วน

1. จานวนครั้งในการจัดประชุม
ผูบ้ ริหารของศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สามารถขับเคลือ่ นการ
บริหารงานตามบทบาทภารกิจ
ของศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(24 ครั้ง/ปี)
2. จานวนครั้งในการจัดประชุม
บุคลากรของศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สามารถขับเคลือ่ นการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
ของศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(12 ครั้ง/ปี)

26. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน
และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

บุคลากรศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สามารถนาความรู้และ
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาสูก่ าร
ขับเคลือ่ นการดาเนินงานของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของบุคลากรศูนย์ประสานงาน
และบริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ตามบริบทการพัฒนาเหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์กร (ร้อยละ 100)

ไตรมาส 1
0.0497

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0691

0.4001

101

0.0687

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.0497

0.2372 ศปบ.จชต.

1

1

12

5

6

0.0066

0.4067 ศปบ.จชต.

1

1

12

5

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

27. โครงการบริหารจัดการทุนการศึกษารายปี
ต่อเนื่องของทายาทผูไ้ ด้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ผูไ้ ด้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
ของผูไ้ ด้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพ

1. ร้อยละของผูเ้ รียนที่ได้รับ
ผลกระทบฯ ได้รับความช่วยเหลือ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ร้อยละ 100)
2. ผูไ้ ด้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
ของผูไ้ ด้รับผลกระทบฯ
ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นปีสุดท้าย
ของมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับโอกาส
พัฒนาด้านทักษะอาชีพ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)
3. ผูม้ ีสิทธิรับทุนการศึกษารายปี
ต่อเนื่องฯ ที่ได้รับจัดสรรทุนประจาปี
การศึกษา 2564 ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)

0.2221

0.2621

0.1900

0.1015

0.7756 ศปบ.จชต.

1

1

12

5

6

28. โครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา
และการดูแลผูเ้ รียนของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษา
ปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) กลุม่ เป้าหมาย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถจัดการศึกษาและดูแล
ผูเ้ รียนได้อย่างมีคุณภาพและเป็น
แบบอย่างที่ดี
2. สถาบันศึกษาปอเนาะ
กลุม่ เป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สามารถจัด
การศึกษาและดูแลผูเ้ รียนได้อย่างมี
คุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี

1. ร้อยลของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิด (ตาดีกา) กลุม่ เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของสถาบันการศึกษา
ปอเนาะกลุม่ เป้าหมายได้รับการ
พัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
(ร้อยละ 100)

0.0308

0.2328

0.2538

0.0154

0.5328 ศปบ.จชต.

1

1

12

5

6

102

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

29. โครงการส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้*

เยาวชนและประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกัน
ในสังคม พหุวัฒนธรรมตามบริบท
ของพื้นที่

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการ
ขยายผลการใช้คมู่ ือแนวทาง
การบูรณาการความรู้ ความเข้าใจใน
การอยูร่ ่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. ร้อยละของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะการดาเนินชีวิต
บนความแตกต่างและหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็ง
4. ร้อยละของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูนักเรียน ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูน้ าชุมชน และผูน้ า
ศาสนาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อยูร่ ่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

30. เงินอุดหนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
ของทายาทผูไ้ ด้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้*

ผูเ้ รียนที่เป็นทายาทของผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบ และผูเ้ รียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับทุนการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละของผูเ้ รียนที่เป็นทายาท
ของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบและผูเ้ รียน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ยนื่ ขอรับทุนการศึกษา
รายปีต่อเนื่องของทายาทผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ร้อยละ 100)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.7425

103

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.3077

0.0187

1.0689 ศปบ.จชต.

1

1

12

5

6

30.0000

38.6310

68.6310 ศปบ.จขต.

1

1

12

5

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
31. โครงการส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ*

เป้าหมาย
ของโครงการ
บุคลากรในหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สามารถนา
กระบวนการลูกเสือไปประยุกต์
ใช้ในการอยูร่ ่วมกันภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม

32. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
เยาชนและประชาชนในพื้นที่
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง* มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อการทางานของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีการส่งเสริมกระบวนการ
ทางลูกเสือไปประยุกต์ใช้สังคม
พหุวัฒนธรรม (ร้อยละ 60)

ไตรมาส 1
0.0040

1. ร้อยละของเยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีความเข้าใจในการเตรียมตัว
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
2. ร้อยละของเยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีความรู้ในการเทียบโอน
รายวิชา
3. ร้อยละของเยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีความเข้าใจและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อภาครัฐ
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0118

0.8147

0.5758

0.3242

0.0565

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.8870 ศปบ.จชต.

1

1

12

5

6

0.9000 ศปบ.จชต.

1

1

12

5

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
33. โครงการติดตามประเมินผลและรายงาน*

1.4 กลุ่มโครงการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่พิเศษ
(จานวน 2 โครงการ)
1. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผน
ปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ระดับจังหวัด
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก พะเยา
น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครพนม บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์
มุกดาหาร เลย หนองคาย บึงกาฬ สระแก้ว
จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร)

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขต 1. ร้อยละของโครงการได้รับการ
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ติดตามเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์
ชายแดนภาคใต้
ตามเป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัด
แผนงานที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของโครงการได้รับ
การประเมินผลเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัด
แผนงานที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของโครงการรายงานผลการ
ดาเนินที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัด
แผนงานที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายมีความ
เข้าใจ และสร้างการรับรู้เกีย่ วกับการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและ
สอดคล้องเชื่อมโยงตามค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ (ร้อยละ 80)

1. แผนปฏิบัติราชการพัฒนา
จานวนแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน 27 จังหวัด การศึกษาพื้นที่ชายแดน (27 ฉบับ)
จังหวัดละ 1 ฉบับ
2. ผูแ้ ทนจากหน่วยงานที่จัดการ
ศึกษาในพื้นที่และภาคีเครือข่าย
ที่เกีย่ วข้อง จานวน 60 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.2097

0.0590

0.3370

0.6057 ศปบ.จชต.

0.6537

0.4357

0.0000

0.0020

1.0914

0.4357

0.4357
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0.8714

ศธจ.
27 แห่ง

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1

1

12

5

6

1

1

12

5

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

2. โครงการขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาและ
ศธจ. เชียงใหม่ เชียงราย ตาก
ผูเ้ ข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
แก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็ก กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี การจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหา
นักเรียนที่มีเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G
สถานะทางทะเบียนราษฎรฯ และมี
การแลกเปลีย่ นข้อมูลผลการ
ดาเนินงานระหว่างกัน
1.5 กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับต่างประเทศ
(จานวน 17 โครงการ)
1. โครงการการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม
ครั้งที่ 8 (ASEMME 8) และการประชุมที่
เกีย่ วข้อง

1. จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี
ผูแ้ ทนระดับสูง และบุคลากร
ทางการศึกษาจากภูมิภาคเอเชีย
และยุโรป จานวน 51 ประเทศ
จานวน 300 คน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
เครือข่ายที่แน่นแฟ้นระหว่างผูน้ า
และผูเ้ กีย่ วข้องด้านการศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซม ส่งเสริม
บทบาทของประเทศไทยด้าน
การศึกษาในเวทีระหว่างประเทศ
3. ข้อแสนอแนะและทิศทางการ
ดาเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษา
ของอาเซียนและยุโรป

1. สรุปผลการจัดประชุม และ
ข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย
2. ระดับความสาเร็จในการจัด
โครงการตาม Strategy Paper of
ASEM Education 2030

2. โครงการขยายผลโครงการโรงเรียน
แห่งความสุข (Happy Schools Project)
ระดับประเทศ

ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู
มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด
“โรงเรียนแห่งความสุข” สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและสร้างห้องเรียนแห่ง
ความสุขในสถานศึกษาของตนได้

1. รายงานผลการจัดประชุม
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.2180

52.5948

43.1605

15.8943

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สบศ.

1

1

12

5

6

0.1301

สต.

1

2

12

10

6

0.0900

สต.

1

2

12

10

6

รวม

0.0020

0.2200

0.1900

111.8396

0.1301

0.0900
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ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการ
พลิกโฉมการจัดการศึกษาอย่างยัง่ ยืนในสังคม
ยุคนิวนอร์มอล ภายใต้วาระการศึกษาของซีมีโอ
2015 -2035

ประเทศไทยมีผลการดาเนินงาน
รายงานผลการจัดประชุม
ภายใต้ประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
ของซีมีโอ ซึง่ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ของสหประชาชาติ (SDGs) และ
ก้าวทันบริบทของสังคม
ที่เปลีย่ นแปลง

4. โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ
ครั้งที่ 44 ภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและองค์การซีมีโอ

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ รายงานผลการจัดประชุม
ครั้งที่ 44 ภายใต้แผนงาน
ความร่วมมือระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการและองค์การ
ซีมีโอ เพื่อพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้องค์การซีมีโอ
ซึง่ จะต้องนาเสนอต่อประชุมสภา
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (สภาซีเมค)

5. โครงการประชุมเจราหารือความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
คูเ่ จรจา (Joint Working Group)

ประชุมเจรจาหารือเพื่อบรรลุ
รายงานสรุปผลการจัดประชุมหารือ
ข้อตกลงร่วมกันด้านการศึกษาและ ความร่วมมือด้านการศึกษา
กาหนดโครงการและกิจกรรม
ในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
ไทยกับประเทศคูเ่ จรจาตามกรอบ
บันทึกความเข้าใจหรือความตกลง
ด้านการศึกษา

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.1000

0.0049

0.0935
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ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.1000

สต.

1

2

12

10

6

0.0049

สต.

1

2

12

10

6

0.0935

สต.

1

2

12

10

6

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
เพื่อขับเคลือ่ นการดาเนินงานด้านการศึกษา
สาหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

1. เพื่อระดมสมอง แลกเปลีย่ น
ความรู้ และรับฟังข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคีเครือข่ายที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
2. เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินการตามกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
และจัดทาแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการตาม
ปฏิญญาฯ

7. เงินอุดหนุนสานักงานและองค์การระหว่าง
ประเทศ (9 องค์การ/สานักงาน/ศูนย์ภูมิภาค)

อุดหนุนค่าบารุงสมาชิกองค์การ
ระหว่างประเทศ/สานักงาน/
ศูนย์ภูมิภาคในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก จานวน 9 องค์การ/
สานักงาน/ศูนย์ระดับภูมิภาค

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. รายงานสรุปผลการจัดประชุม
ปฏิบัติการฯ
2. แนวทางการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินการ
ตามปฏิญญาฯ

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.4000

สต.

1

2

12

10

6

32.8605

76.3016

สต.

1

2

12

10

6

31.9421
0.1846

0.4500
31.9421
0.1846

0.4228

0.4228

0.4000

43.4411

ความสอดคล้อง

0.4500

รวม

7.1 องค์การยูนิเซฟ
7.2 องค์การยูเนสโก
7.3 สานักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ของยูเนสโก
7.4 ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษา
และบูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM)
7.5 กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEDF)

1 องค์กร
1 องค์กร
1 องค์กร

1 กองทุน

7.0000

7.0000

7.6 สานักงานซีเมส
7.7 ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED)
7.8 ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของ
ซีมีโอ (SPAFA)
7.9 กองทุนมรดกโลก

1 องค์กร
1 ศูนย์
1 ศูนย์

7.6440
3.1595
25.1876

7.6440
3.1595
25.1876

1 ศูนย์

1 กองทุน

0.3110
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0.3110

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
8. เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยัง่ ยืนของซีมีโอ
ในประเทศไทย (SEAMEO Regional Centre
for Sufficiency Economy Philosophy for
Sustainability : SEAMEO SEPS)

เป้าหมาย
ของโครงการ
สนันบสุนนค่าใช้จ่ายสาหรับ
ดาเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ภูมิภาค
ที่มีที่ตงั้ ในประเทศไทยในฐานะ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1 ศูนย์

9. เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)

สนันบสุนนค่าใช้จ่ายสาหรับ
1 ศูนย์
ดาเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ภูมิภาค
ที่มีที่ตงั้ ในประเทศไทยในฐานะ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ความร่วมมือกับยูเนสโกที่ให้แก่ประเทศสมาชิก มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ยูเนสโก
การดาเนินงาน เข้าใจเนื้อหาการ
อบรม และนาไปประยุกต์ปฏิบัติการ
ในงานที่เกีย่ วข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้
5 สาขาของยูเนสโก คือ การศึกษา
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม
สังคมศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

3.1687

3.1687

6.3374

สต.

1

2

12

10

6

5.0000

5.0000

10.0000

สต.

1

2

12

10

6

0.8000

0.8000

สต.

1

2

12

10

6

0.3000

สต.

1

2

12

10

6

11. เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ

สนับสนุนโครงการกิจกรรม
ของศูนย์ภาษาซีมีโอ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

12. เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุน นักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรทางศึกษาต่างประเทศ
เข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
ด้านวิชาการ รวมถึงความเข้าใจ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ของไทยกับต่างประเทศ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เพื่อขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
ตามปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วย
การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ค.ศ.
2030 ในอาเซียน

1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

0.5000

0.5000

สต.

1

2

12

10

6

1. สรุปผลการดาเนินงาน
2. แนวทางการดาเนินงาน

0.1190

0.1190

สต.

1

2

12

10

6

13. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
การขับเคลือ่ นการดาเนินงานด้านการศึกษา
ในภูมิภาคของประเทศไทย

0.3000
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

14. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตามผล
การขับเคลือ่ นวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เป้าหมายที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
(Ministerial Conference on Monitoring
of SDG4 in Asia-Pacific Region)

จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ผูแ้ ทนจากภาคประชาสังคม
ผูแ้ ทนเยาวชน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ที่มีความเกีย่ วข้อง
ด้านการศึกษา เพื่อติดตามผลและ
ขับเคลือ่ นวาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เป้าหมายที่ 4 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และ
หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ

1. สรุปผลการจัดประชุม
และข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาของไทย
2. รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินการเพื่อขับเคลือ่ น SDG4
ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับประเด็นปัญหาและข้อท้าทาย
ในการขับเคลือ่ น SDG4 ภายในภูมิภาค
3. แนวทาง/กรอบความร่วมมือ
ภายในภูมิภาคเพื่อเป็นทิศทางสาหรับ
การขับเคลือ่ นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
SDG4 ในอนาคต

15. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565
ของกระทรวงศึกษาธิการ

จัดการประชุมคณะทางาน
เอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ครั้งที่ 41 และการประชุม
ที่เกีย่ วข้อง โรงเรียนเครือข่ายเอเปค
การพัฒนาเครือข่ายเอเปค
เพื่อการมีงานทาในโลกที่ผันผวน
ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับในการเป็นผูน้ าด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. รายงานสรุปผลการจัดประชุม
และข้อเสนอแนะแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาของไทย
2. ระดับความสาเร็จในการจัด
โครงการตาม APEC Education
Strategy 2016 - 2030

16. โครงการประชุม World Heritage

เข้าร่วมการประชุมหารือ
ความร่วมมือตามกรอบยูเนสโก

รายงานผลการเข้าร่วมประชุม

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

10.0000

0.3458
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ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1.1500

1.1500

สต.

1

2

12

10

6

5.0631

15.0631

สต.

1

2

12

10

6

1

2

12

10

6

0.3458 สานักงาน
คณะ
ผูแ้ ทน
ถาวรไทย
ประจา
ยูเนสโก
ณ กรุง
ปารีส

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
17. โครงการประชุมคณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 15

เป้าหมาย
ของโครงการ
เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือ
ความร่วมมือตามกรอบยูเนสโก

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม

ไตรมาส 1
0.1042

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.1042 สานักงาน
คณะ
ผูแ้ ทน
ถาวรไทย
ประจา
ยูเนสโก
ณ กรุง
ปารีส
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ย.ชาติ

1

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

2

12

10

นโยบาย ศธ. ปี 65

ย.ศธ.

หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6

5.2 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

กลุ่มโครงการ
2 กลุ่มโครงการ
2.1 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.2 กลุ่มโครงการดิจิทัลชุมชน

จานวน
โครงการ
6
5
1

ไตรมาส 1
13.5663
2.0953
11.4710

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
13.588
13.5829
12.5918
2.1170
2.1119
1.1208
11.4710

11.4710

11.4710

หมายเหตุ
* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
** หมายถึง โครงการตามนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*** หมายถึง โครงการสาคัญ ประจาปี พ.ศ. 2565
**** หมายถึง โครงการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564-2565
***** หมายถึง โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock
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หน่วยงาน/จานวนโครงการ
ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
รวม
53.3290
7.4450 สช. (3) สคบศ. (2) สนย. (4) ศธจ. (8) ศธภ.(1)
สานักงาน ก.ค.ศ. (2) (รวมโครงการย่อยวิจัย)
45.8840 กศน.(1)

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 6 โครงการ
2.1 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(จานวน 5 โครงการ)
1. โครงการวิจัยทางการศึกษาของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สกสว.)
1.1 รูปแบบการพัฒนาครูในการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการสือ่ สารตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้
สือ่ ดิจิทัลบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาจีนแบบบูรณาการของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา
1.3 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์
1.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมสาหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน
1.5 การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรฐานสมรรถนะวิถีพัฒนา
ผูเ้ รียนไทยในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในจังหวัด
ขอนแก่น
1.6 การพัฒนาห้องเรียนเสมือนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาสาหรับพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็นของครูไทยในศตวรรษที่ 21

16 โครงการ

จานวนโครงการวิจัยทางการศึกษา
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

13.5663
2.0953

13.5880
2.1170

13.5829
2.1119

12.5918
1.1208

53.3290
7.4450

2.0013

2.0010

2.0009

0.6668

6.6700

0.1058

0.1058

0.1058

0.0352

0.3526

ศธจ.
ร้อยเอ็ด

2

23

8

4

0.1440

0.1440

0.1440

0.0480

0.4800

สช.

2

23

8

1

0.1639

0.1639

0.1639

0.0546

0.5463

สช.

2

23

8

3

0.1788

0.1788

0.1788

0.0596

0.5960

สช

2

23

8

5

0.0900

0.0900

0.0900

0.0300

0.3000

ศธจ.
ขอนแก่น

2

23

8

2

0.2220

0.2220

0.2220

0.0740

0.7400 สคบศ.

2

23

8

4
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1.7 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
สาหรับผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม
1.8 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนแห่งการคิด
(Thinking School) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของผูเ้ รียนในจังหวัดยโสธร
1.9 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับโรงเรียนเอกชน
จังหวัดร้อยเอ็ด
1.10 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานสาหรับ
การเป็นผูป้ ระกอบการของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลย
1.11 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือแบบ
ไตรภาคีเพื่อลดการออกกลางคันนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
1.12 การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่น สาหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยใช้ ROIET’S Model
1.13 คุณภาพการจัดการเทคโนโลยีระบบดิจิทัล
เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย บริเวณชายแดนไทย
เกาะแก่ง และจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
1.14 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืนในพื้นที่
สานักงานศึกษาธิการภาค 10

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.0300

0.0300

0.0300

0.0100

0.1000

ศธจ.
นครพนม

2

23

8

4

0.1737

0.1736

0.1737

0.0577

0.5787

ศธจ.
ยโสธร

2

23

8

4

0.1058

0.1058

0.1057

0.0353

0.3526

ศธจ.
ร้อยเอ็ด

2

23

8

1

0.1106

0.1106

0.1105

0.0368

0.3685 ศธจ. เลย

2

23

8

3

0.0924

0.0924

0.0923

0.0307

0.3078

ศธจ. 2
นคราชสีมา

23

8

3

0.0944

0.0943

0.0943

0.0315

0.3145

ศธจ.
ร้อยเอ็ด

2

23

8

3

0.1500

0.1500

0.1500

0.0500

0.5000

สนย.

2

23

8

3

0.1218

0.1217

0.1217

0.0406

0.4058 ศธภ.10

2

23

8

6
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เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1.15 การพัฒนาทุนมนุษย์ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้

0.0825

0.0825

0.0825

0.0275

0.2750 สคบศ.

2

23

8

2

1.16 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของครูเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ
2. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาจุดเน้น
การวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0.1356

0.1356

0.1357

0.0453

0.4522 สานักงาน 2
ก.ค.ศ.

23

8

2

0.0050

สนย.

3

23

8

5

0.0200

สนย.

3

23

8

5

3. โครงการประชุมจัดทาข้อเสนอการวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ
เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทา
(ร่าง) จุดเน้นการวิจัย ประจาปีงบ
พ.ศ. 2567 จานวน 1 ครั้ง

1. มีจุดเน้นการวิจัยของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวม
ของ สป. (1 ฉบับ)
2. สป.ศธ. มีจุดเน้นการวิจัยในภาพ
รวมของหน่วยงานที่ครบถ้วน
และชัดเจนใช้สาหรับเป็นกรอบ
และแนวทางการวิจัยของหน่วยงาน
และมีผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการกาหนดเชิงนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

1. มีข้อเสนอการวิจัยประจาปีงย
ประมาณพ.ศ. 2567 ในภาพรวมของ
สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 1 ฉบับ
2. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีข้อเสนอการวิจัยในภาพรวม
ของหน่วยงานที่ครบถ้วนและชัดเจน
ใช้สาหรับขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567

1. มีข้อเสนอการวิจัยประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2567 ในภาพรวม
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (1 ฉบับ)
2. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีข้อเสนอการวิจัยใน
ภาพรวมของ หน่วยงานที่ครบถ้วน
และชัดเจนใช้สาหรับขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

0.0050

0.0200
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เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

4. โครงการปฏิบัติการสร้างการรับรู้และติดตามผล
การดาเนินงานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงผล
การดาเนินงานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

จัดประชุมสร้างการรับรู้และติดตาม
ผลการดาเนินงานวิจัยของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 จานวน 1 ครั้ง

1. มีการจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัยที่ได้รับของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. มีรายงานการติดตามผลดาเนิน
งานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
3. ระดับความสาเร็จของการจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
4. ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานการติดตามผลการดาเนิน
งานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1
0.0200
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม
0.0200

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สนย.

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

23

8

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น
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5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล และนวัตกรรม
ทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

2.2 กลุ่มโครงการดิจทัลชุมชน
(จานวน 1 โครงการ)
1. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน**

เป้าหมาย
ของโครงการ
1. ผลงานวิจัยหรือรายงานการ
วิเคราะห์สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยง และเหมาะสมกับบริบทการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละ
ส่วนราชการ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้เกีย่ วกับงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. ผลงานวิจัยหรือรายงานการ
วิเคราะห์สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยง และเหมาะสมกับบริบท
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาชนทั่วไป จานวน 91,768 คน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. รายงานผลการวิจัยหรือรายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง)
2. การนาเสนอ ให้ความรู้ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
(ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/งาน)
3. สานักงาน ก.ค.ศ. มีการทบทวน
วรรณกรรม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง หรือ
รับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
จากการสัมภาษณ์ หรือการสนทนา
กลุม่ หรือการตอบแบบสอบถามใน
การจัดทางานวิจัยหรือรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูล

จานวนประชาชนที่ผ่านการอบรม
จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน (91,768 คน)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

0.0740

0.1110

0.1110

0.4340

11.4710

11.4710

11.4710

11.4710

45.8840

11.4710

11.4710

11.4710

11.4710

45.8840

หมายเหตุ : กลุม่ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการที่ 1 เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับเงินจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณ 6.6700 ล้านบาท
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.7300 สานักงาน
ก.ค.ศ.

กศน.

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

3

12 12

1

2

12 12

6

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

3

12

3

5.3 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพ

กลุ่มโครงการ
7 กลุ่มโครงการ
3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ
และความเป็นพลเมือง
3.2 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยผู้สูงอายุ

จานวน
โครงการ
65
11

ไตรมาส 1
135.1902
15.2006

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
274.8715
186.1189
154.2467
30.1528
25.8776
15.2021

หน่วยงาน/จานวนโครงการ
ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
รวม
750.4273
86.4331 สนย. (1) สบศ. (3) สกก. (6) สลช. (1)

13

79.3127

84.9612

77.8561

88.8989

8

24.7397

13.5275

20.7258

1.9509

60.9439 สบศ.ร่วมกับ ศธภ.และ ศธจ. (2) สช. (6)

3.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

10

8.6865

132.8591

49.8669

40.3391

231.7516 สบศ. (1) สตผ. (1) สานักงาน ก.ค.ศ. (8)

12

2.1382

6.6779

5.4855

2.6884

16.9900 สคบศ. (7) ศธภ.1-18 (1) สานักงาน ก.ค.ศ. (1) กศน. (3)

3.6 กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษา
ต่างประเทศ

10

4.7051

6.3576

6.0340

5.0331

22.1298 สต. (5) สคบศ. (1) สช. (2) กศน. (2)

3.7 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1

0.4074

0.3354

0.2730

0.1342

3.3 กลุ่มโครงการปฏิรปู การเรียนรู้

331.0289 สอ. (1) สตผ.และ สอ. (1) สนย. (1) สบศ. (2)
สบศ.ร่วมกับ ศธภ.และ ศธจ. (1) สช. (2) กศน. (5)

1.1500 สบศ. (1)

หมายเหตุ
* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
** หมายถึง โครงการตามนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*** หมายถึง โครงการสาคัญ ประจาปี พ.ศ. 2565
**** หมายถึง โครงการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564-2565
***** หมายถึง โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 65 โครงการ
3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม จิตสาธารณะและความเป็นพลเมือง
(จานวน 11 โครงการ)
1. โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565**
1.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติการดาเนินการโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
135.1902
15.2006

ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ทุกช่วงชั้น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

มีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
ทุกช่วงชั้น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 ชุด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
274.8715
30.1528

186.1189
25.8776

154.2467
15.2021

750.4273
86.4331

0.5390

0.0530

0.0660

0.6580

0.5390

1.2 ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
1) กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2) กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
3) กลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
4) กลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
5) กลุ่มผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาระดับ ปวช.3/
ปวส.2
6) กลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

0.0218

1.3 ตรวจสอบ ลงรหัสและนาเข้าข้อมูลดิบ
(คีย์ข้อมูล) ผลการตอบแบบประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียน

0.0312
0.0660

1.5 สรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนและจัดทา
เอกสารรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สนย.

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

10

12

1

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1

2

1

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ**

3. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
2565**

4. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ด้านศาสนาในสถานศึกษา

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนาขบวนการ
ลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย
ของโครงการ

ไตรมาส 1

ศธจ. 77 จังหวัด, สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละของสถานศึกษาสังกัด
สพม., สช., สอศ., และ กศน.
กระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม กระทรวง
ศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.
กระทรวงศึกษาธิการมีแนวปฏิบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาระบบ
ในการแก้ไขปัญหาพิจารณาข้อร้องเรียน
การศึกษาของไทย ผู้แทนนักเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทน สบศ.สป.
ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนด้านศาสนา
ในสถานศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทน สบศ.

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการลูกเสือ
ลูกเสือและเนตรนารี
จานวน 4,000 คน
6. โครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
บาเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
สมาชิกยุวกาชาดและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 10,000 คน
7. โครงการพัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ศูนย์เสมารักษ์ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2,500 คน
8. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและความเป็น
พลเมือง**

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ย.ชาติ

0.2000

สบศ.

3

10

12

1

0.0497

0.0837

สบศ.

3

10

12

1

0.0288

0.0444

สบศ.

3

10

12

1

1

0.2000

0.0340

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1

1

1

1

1

กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ด้านศาสนาในสถานศึกษา รวมทั้ง
การจัดการศึกษาและการสอบ
ธรรมศึกษา 1 แนวทาง

0.0156

จานวนผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมลูกเสือ
(4,000 คน)

0.9500

1.4200

3.9800

1.2500

7.6000

สกก.

3

10

12

1

1

จานวนผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรม
ยุวกาชาด (10,000 คน)
จานวนนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (2,500 คน)

2.5200

3.4940

2.2100

1.4260

9.6500

สกก.

3

10

12

1

1

3.3400

0.1540

0.8060

4.3000

สกก.

3

10

12

1

1

0.8998

0.5501

2.0000

สกก.

3

10

12

1

นักเรียน นักศึกษา จานวน 1,000 คน ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ
เอาตัวรอดในภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติ
และภัยต่างๆ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
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0.5501

1

2

1

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
9. โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพ
การตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง
พื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับ
จังหวัด**
11. โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาลูกเสือ
จิตสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ

เป้าหมาย
ของโครงการ
400 ครั้ง

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

จานวนครั้งในการเฝ้าระวัง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(400 ครั้ง)
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
จานวนนักเรียน นักศึกษา ได้รับการ
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
จานวน 90,000 คน
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
4 ด้าน (90,000 คน)
1. เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดี
ลูกเสือ เนตรนารี ครู คณาจารย์
ต่อสถาบันชาติและยึดมั่นการปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ระบบประชาธิปไตยอันมี
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
จริยธรรม โดยกระบวนการลูกเสือ
2.เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี
มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาส
ทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
3.เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อตามกฎ
และคาปฏิญาณของลูกเสือ

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

2.6000

สกก.

3

10

12

1

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

1.0000

0.5000

1.1000

3.5000

11.7970

8.5000

6.5000

30.2970

สกก.

3

10

12

1

3.8750

11.1150

8.6000

5.4100

29.0000

สลช.

3

10

12

1
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นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1

1

1

1

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

3.2 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยผู้สูงอายุ
(จานวน 13 โครงการ)
1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2565

1. ทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
จัดกิจกรรมได้ครบทุกหน่วยงาน
และครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เด็ก
และเยาวชน ทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน ได้มีส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง
ทั่วประเทศทุกคน
2. จานวนผู้เข้าร่วมงานการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2565
ในส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

1. ระดับความสาเร็จของการจัด
โครงการ (ระดับ 5)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 85)

ไตรมาส 1

1. มีการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน อย่างน้อย 1 ครั้ง
2. มีระเบียบ ประกาศและคาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับรางวัล
พระราชทาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ความสอดคล้อง
รวม

79.3127

84.9612

77.8561

88.8989

331.0289

1.0000

10.0000

0.5000

0.5000

12.0000

0.0039

14.1611

0.0039

1.4251

2. โครงการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน
นักศึกษาและสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
2.1 สนับสนุนการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1. จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน (อย่างน้อย 1 ครั้ง)
2. จานวนระเบียบ ประกาศ และคาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สอ.

3

11

12

1

3

3

11

12

1

3

3

11

12

1

3

14.1650 สตผ.,สอ.
1.4290

สตผ.

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

3. มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน จานวน 1 ฉบับ
และรางวัลชมเชย ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 1 ฉบับ
4. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สาหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทานและสถานศึกษาที่ได้รับ
โล่รางวัลพระราชทาน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
140 คน
5. มีหนังสือเกียรติประวัติและผลงาน
ดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 1 เล่ม

และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานที่ได้รับการปรับปรุง
(1 ฉบับ (ถ้ามี))
3. มีการจัดทาประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน
นักศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา
2564 และรางวัลชมเชย ประจาปี
การศึกษา 2564
4. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สาหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทานและสถานศึกษาที่ได้รับ
โล่รางวัลพระราชทาน ประจาปี
การศึกษา 2564 (1 ครั้ง)
5. มีการจัดทาหนังสือเกียรติประวัติ
และผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2564
(1 เล่ม)

ไตรมาส 1
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

2.2 พระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษา
1.1 ระดับประถมศึกษา 39 รางวัล
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39 รางวัล
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
39 รางวัล
1.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 39 รางวัล
1.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 39 รางวัล
1.6 ระดับการศึกษาวิชาชีพ
5 รางวัล
1.7 ระดับอุดมศึกษา 26 รางวัล
1.8 นักศึกษาพิการ 5 รางวัล
2. สถานศึกษา
2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
39 รางวัล
2.2 ระดับประถมศึกษา 39 รางวัล
2.3 ระดับมัธยมศึกษา 39 รางวัล
2.4 ระดับอาชีวศึกษา 39 รางวัล
2.5 ระดับการศึกษาวิชาชีพ
5 รางวัล

1. ระดับความสาเร็จของการ
จัดโครงการ (ระดับ 5)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 85)

3. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2566-2570)**

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ.2566-2570)

จานวนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ.2566-2570) (1 ฉบับ)

4. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที*่ *

ศธภ. 1-18 และ ศธจ. 77 จังหวัด

ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ของสถานศึกษามีพัฒนาการสมวัย
ในทุกด้าน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 85)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
12.7360

0.0500

2.1070

124

3.2701

0.6309

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

12.7360

สอ.

3

11

12

1

0.0500

สนย.

3

11

12

1

8

3

6.0080

สบศ.
ร่วมกับ
ศธภ.และ
ศธจ.

3

11

12

1

8

3

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

3

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

5. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอชไอวีและ ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.
เอดส์และเพศสภาพในสถานศึกษา**
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิด้านเอชไอวีและเอดส์
และเพศสภาพ ผู้แทนภาคประชา
สังคม ผู้แทน สบศ.สป.
6. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

กระทรวงศึกษามีแนวทางและกลไก
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ด้านเอชไอวีและเอดส์และเพศสภาพ
ในสถานศึกษา

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0086

0.0471

ย.ชาติ

0.0557

สบศ.

3

11

12

1

0.0655

สบศ.

3

12

9

1

2.7911

สช.

3

11

12

1

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1

1

3

3

ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. คณะทางาน มีแนวทาง/กลไกในการขับเคลื่อนงาน
วิทยากร ผู้แทน สบศ.
ตามพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559
โรงเรียนเอกชน จานวน 400 โรง
1. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
ครูและบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมและพัฒนาสามารถ
ในโรงเรียนเอกชน จานวน 600 คน
จัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
(ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ดูแล
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
จัดการเรียนรู้ได้ มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 80)

0.0085

0.0170

2.2983

0.4928

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูง
ตามความต้องการของตลาดงาน**/***/****

20 หลักสูตร

0.3441

0.8380

0.4800

0.0119

1.6740

สช.

3

11

12

1

5

4

3

9. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน**

ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน จานวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพ
และกลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย
ระยะสั้นสามารถสร้างอาชีพเพื่อสร้าง
ของรัฐบาล จานวน 326,875 คน
รายได้ (326,875 คน)

65.3750

65.3750

65.3750

65.3750

261.5000

กศน.

3

11

12

1

5

4

3

7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย**

1. จานวนหลักสูตรทักษะอาชีพ
ที่ได้รับการพัฒนา (20 หลักสูตร)
2. ร้อยละของหลักสูตรทักษะอาชีพ
ที่พัฒนามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและ
มาตรฐานอาชีพ (ร้อยละ 100)

125

0.0400

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8

3

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

10. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข**

ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์
จะประกอบอาชีพ "ดูแลบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง" จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป มีใบรับรอง
แพทย์ในเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตที่เป็นไปตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขหรือสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จานวน 3,000 คน

1. สัดส่วนของผู้ผ่านการอบรม
ต่อผู้เข้าอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
2. ร้อยละของการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)

1.1087

1.1087

1.1088

1.1088

4.4350

กศน.

3

11

12

1

11. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ**

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จานวน
ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นลุ่มเป้าหมาย
160,000 คน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบ
ตลอดชีวิต (ร้อยละ 80)
ที่หลากหลาย ซึ่งจัดในห้องสมุด
ประชาชน บ้านหนังสือ ชุมชน
โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์การเรียน
ประจาตาบล

5.8912

5.8912

5.8913

5.8913

23.5650

กศน.

3

11

12

1

12. โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส**

ประชาชนที่สนใจเข้ารับการศึกษา
วิชาชีพ รวมทั้งสิ้นจานวน 300 คน

0.8510

0.8510

0.8510

0.8510

3.4040

กศน.

3

11

12

13. โครงการสืบสานวิชาชีพช่างฝีมือไทย**

ประชาชนที่สนใจเข้ารับการศึกษาวิชา 1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
ช่างฝีมือไทย จานวน 95 คน
ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่า
ของวิชาช่างฝีมือไทย (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในวิชา
ช่างฝีมือไทย (ร้อยละ 80)

0.3289

0.3289

0.3289

0.3289

1.3156

กศน.

3

11

12

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะอาชีพ
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถนาความรู้
ความเข้าใจและทักษะอาชีพ ไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้ (ร้อยละ 80)
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นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

5

4

3

12

6

4

3

1

12

6

4

3

1

12

6

4

3

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
24.7397

3.3 กลุ่มโครงการปฏิรูปการเรียนรู้
(จานวน 8 โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทา ศธภ. 1-18 และ ศธจ. 77 จังหวัด
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
**/***/****
2. โครงการ Innovation For Education (IFTE)
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
การศึกษาไทย**

ศธภ. 1-18 และ ศธจ. 77 จังหวัด

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล**/***

โรงเรียนเอกชน จานวน 2,862 โรง

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
13.5275

ความสอดคล้อง
รวม

20.7258

1.9509

60.9439

จานวนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในระดับจังหวัด
(อย่างน้อย 1 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่))

3.2326

4.7360

0.6246

8.5932

มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน
หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา
1. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษา ที่เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปี
การศึกษา 2564 (2,290 โรง) ที่มี
ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา
ฐานสมรรถนะ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนฯ
(1,431 โรง) มีการปรับหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลของโรงเรียนโดยยึด
สมรรถนะมาเป็นหลักในการจัดการ
ศึกษา (ร้อยละ 50)

3.7816

5.4267

0.6865

9.8948

8.5962

0.2664

0.3472
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2.1504

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

สบศ.
ร่วมกับ
ศธภ.และ
ศธจ.

3

12

12

1

1

1

สบศ.
ร่วมกับ
ศธภ.และ
ศธจ.
11.3602
สช.

3

12

12

1

1

1

3

12

12

1

1

2

1

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1.5192

0.3734

ย.ชาติ

3.8595

สช.

3

12

12

1

1

1

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนสาหรับศตวรรษที่ 21**/***/****

300 โรง 600 คน

1. จานวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาด้านสมรรถนะ
การจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21
(300 โรง)
2. ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชน
ที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

โรงเรียนเอกชน จานวน 376 โรง
ครูโรงเรียนเอกชน จานวน 752 คน

1. จานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา
(376 โรง)
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การพัฒนามีการนาความรู้ไปใช้
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 80)

2.6328

0.5265

3.1593

สช.

3

12

12

1

1

1

6. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)**

3,000 คน

1. จานวนครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ
พัฒนา (3,000 คน)
2. ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชน
ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้ (ร้อยละ 80)

0.1461

4.8658

5.0119

สช.

3

12

12

1

1

1

7. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ

นักเรียน ป.1 จานวน 2,536 โรง
นักเรียน ป.3 จานวน 2,496 โรง

1. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1
ของโรงเรียนเอกชนที่สมัครใจเข้ารับ
การประเมินได้รับการประเมินการอ่าน
(ร้อยละ 95)
2. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3
ของโรงเรียนเอกชน ที่สมัครใจเข้ารับ
การประเมินได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านภาษาไทย
และด้านคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 95)

13.9201

0.3183

14.2384

สช.

3

12

12

1
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1.9669

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา**

เป้าหมาย
ของโครงการ
โรงเรียนเอกชน 3,884 โรง

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จานวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (3,884 โรง)
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

3.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จานวน 10 โครงการ)
1. โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในส่วนภูมิภาค

ศธจ.77 จังหวัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.6793

4.1473

8.6865

132.8591

มีการดาเนินการจัดสอบการแข่งขัน
คัดเลือกประเภทต่างๆ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด ในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

37.4128

129

ความสอดคล้อง
รวม
4.8266

49.8669

40.3391

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สช.

3

12

12

1

สบศ.

3

12

12

1

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

5

1

231.7516

37.4128

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ
เป็นฐาน**
2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงาน จานวน 10 ครั้ง เป็นเงิน
105,600 บาท
2.2 ศึกษาวิจัยสถานะทางการเงินของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงินอื่น ๆ
การดาเนินงานมีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะทางาน และค่าดาเนินงานติดตาม
รวมทั้งสิ้น จานวน 50,000 บาท

เป้าหมาย
ของโครงการ
1. มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่าง
เพื่อศึกษา ถอดบทเรียนระบบบริหาร
จัดการเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 2 แห่ง
2. มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ
ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระดับพื้นที่นาร่อง จานวน 12 แห่ง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ
ในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูต้นแบบมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. มีระบบการตัดเงินเดือนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องสามารถ
ควบคุมไม่ให้ข้าราชการกู้เกินศักยภาพ
ของเงินเดือน และหลังจากหักชาระหนี้
แล้วข้าราชการจะมีเงินเหลือในแต่ละ
เดือนเพียงพอที่จะใช้ดารงชีพอย่างมี
ศักดิ์ศรี
2. มีการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ
อย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

ไตรมาส 1
0.0264
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0264

0.0764

0.0264

ความสอดคล้อง
รวม
0.1556

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สตผ.

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

12

12

1

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

5

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
3. โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา**

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรรมการประเมินและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
2. มีฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่เชื่อมโยง
กับระบบ DPA
3. มีหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4. มีหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

1. จานวนคู่มือการประเมินตาแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สาหรับ
กรรมการประเมิน (ไม่น้อยกว่า
3 ตาแหน่ง)
2. จานวนหลักสูตรการพัฒนากรรมการ
ประเมิน (อย่างน้อย 3 หลักสูตร)
และจานวนระบบ E - learning
สาหรับกรรมการประเมิน (1 ระบบ)
3. จานวนครั้งการการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
ประเมินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยการจัดประชุมชี้แจง

5. พิจารณาคาขอทบทวนคุณสมบัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 13/2556 จานวน
1,770 ราย

(ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง)
4. จานวนระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะ
(1 ระบบ)
5. มีหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
6. มีหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
7. จานวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพิจารณา
ทบทวนคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 13/2556
(1,770 ราย)

ไตรมาส 1
0.5000
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.6000

0.5000

0.4000

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2.0000 สานักงาน
ก.ค.ศ.

ย.ชาติ

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

12

12

1

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

5

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

4. โครงการพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)

ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ระเบียบ/หลักเกณฑ์

จานวนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) (ไม่น้อยกว่า 2 ระเบียบ/
หลักเกณฑ์)

5. โครงการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ยกเว้น
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2. การสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. จานวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรา 38
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 ยกเว้นตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ที่ได้รับความเห็นชอบ (จานวนไม่น้อย
กว่า 2 ระเบียบ/หลักเกณฑ์)
2. จานวนครั้งการสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
(อย่างน้อย 1 ครั้ง)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.5200

0.1350
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1.8200

0.8250

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.5200 สานักงาน
ก.ค.ศ.

3

12

12

1

2

2.7800 สานักงาน
ก.ค.ศ.

3

12

12

1

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
6. โครงการวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. คู่มือเกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จานวน
1 ฉบับ
2. การออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อบูรณาการการผลิต สรรหา
และพัฒนา ข้าราชการครู สามารถ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการทบทวนแผนงานด้านการ
บริหารงานบุคคล
3. การออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อบูรณาการการผลิต สรรหา
และพัฒนาข้าราชการครูสามารถ
นาไปพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อบูรณาการการผลิต สรรหา
และพัฒนาข้าราชการครู
4. กากับ ติดตาม การดาเนินการ
กาหนดอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
(ว 23/2563)

1. จานวนคู่มือเกณฑ์อัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
(1 ฉบับ)
2. จานวนรายงานการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการการผลิต
สรรหาและพัฒนาข้าราชการครู
(1 ฉบับ)
3. จานวน (ร่าง) ระบบสารสนเทศ
เพื่อบูรณาการการผลิต สรรหา
และพัฒนาข้าราชการครู (1 ฉบับ)
4. จานวนครั้งที่ลงพื้นที่เพื่อรวบรวม
ข้อมูลสภาพปัญหาและเสริมสร้าง
ความรู้ เกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลัง
ตามเกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
(ว 23/2563) ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ตามภูมิภาคต่าง ๆ (ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง)

ไตรมาส 1
0.0842
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.7141

0.1690

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.9673 สานักงาน
ก.ค.ศ.

ย.ชาติ

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

12

12

1

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ
5. รวบรวม ประเด็นสภาพปัญหา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพการปฏิบัติ
งานจริง
6. พิจารณากาหนดตาแหน่ง
และกรอบอัตรากาลังของตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน
การศึกษา
7. มีหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ตาแหน่งเพื่อบริหารอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ตาแหน่งเพื่อบริหารอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แก่หน่วยงานการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

5. จานวนรายงานผลการรับฟังข้อมูล
เกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
(ว 23/2563) ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา (1 ฉบับ)
6. จานวนหน่วยงานศึกษาที่ได้รับ
พิจารณาการกาหนดตาแหน่ง
และกรอบอัตรากาลังของตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) (ม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน)
7. จานวนหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ตาแหน่งเพื่อบริหารอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
(1 หลักเกณฑ์)
8. จานวนครั้งการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(อย่างน้อย 1 ครั้ง)
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

7. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. มีหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สายงานบริหารสถานศึกษา
3. มีระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
และพัฒนา พ.ศ. ....

1. จานวน (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง/ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะ (ไม่น้อยกว่า 2 หลักเกณฑ์)
2. จานวน (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ....
(1 ฉบับ)

0.3896

0.3896

8. โครงการจัดทาข้อกาหนดและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....**

1. ข้อกาหนดประกอบระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. .... ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ประชุมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. .... และระบบทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (CMSS) ให้กับ
ส่วนราชการ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

1. มีข้อกาหนดประกอบระเบียบ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. .... ครบตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
2. จานวนครั้งการประชุมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. .... และระบบทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (CMSS) (3 ครั้ง)

0.0549

0.0927
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0.1948

0.1530

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

1.1270 สานักงาน
ก.ค.ศ.

3

12

12

1

0.1476 สานักงาน
ก.ค.ศ.

3

12

12

6

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2

6

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
9. โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา*****

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
จานวนเรื่อง/โครงการที่ดาเนินการ
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามเป้าหมายได้ (ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง/
จากสภาพการทางานของข้าราชการ โครงการ)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
2. (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงิน
เพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีสมรรถนะสูง พ.ศ. ....
3. (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การเบิกจ่าย
เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ....
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
5. มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ไตรมาส 1
0.2647
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.3176

0.2647

0.2117

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.0587 สานักงาน
ก.ค.ศ.

ย.ชาติ

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

12

12

1

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
10. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู**
(งบเงินทุนหมุนเวียนฯ)

เป้าหมาย
ของโครงการ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
จานวน 300 คน
2. ข้าราชการครูได้รับการส่งเสริม
ให้มีค่านิยมเกี่ยวกับความประหยัด
และการมีวินัยทางการเงิน และการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 150 คน
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
จานวน 248 คน
4. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการ ของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
จานวน 1 เรื่อง
5. ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนา
3 ระบบ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จานวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้สอน
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
(300 คน)
2. จานวนข้าราชการครูได้รับการ
ส่งเสริมให้มีค่านิยมเกี่ยวกับ
ความประหยัดและการมีวินัย
ทางการเงินและการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(150 คน)
3. จานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
(248 คน)
4. จานวนระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ ของเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู (1 เรื่อง)

ไตรมาส 1
6.8467
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
93.1709

46.8420

38.7230

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

185.5826 สานักงาน
ก.ค.ศ.

ย.ชาติ

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

12

12

1

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

5

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สคบศ.

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6. รายงานผลการศึกษาสภาพชีวิตผู้ 5. ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนา
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา 3 ระบบ
หนี้สินข้าราชการครู จานวน 1 เรื่อง 6. รายงานผลการศึกษาสภาพชีวิต
ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู จานวน 1 เรื่อง
7. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน 11 เครื่อง
8. จัดซื้ออุปกรณ์เก็บอมูลคอมพิวเตอร์
แบบพกพา HARD DISK EXTERNAL
จานวน 5 เครื่อง
9. ระบบคอมพิวเตอร์ได้รับชุดโปรแกรม
ป้องกันไวรัส จานวน 33 เครื่อง
10. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล
จานวน 2 เครื่อง
3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (จานวน 12 โครงการ)
1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่น 12

1. นักบริหารระดับสูง ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และหน่วยงานภายนอก
เข้ารับการพัฒนา จานวน 60 คน
2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์
การพัฒนา ในระดับไม่ต่ากว่า 3.50
3. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมหลักสูตร ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 85

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร
ที่กาหนด (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
(ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการพัฒนา
มีการดาเนินการตามแผนพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหาร (ร้อยละ 80)

2.1382

6.6779

5.4855

2.6884

16.9900

0.0207

1.2335

1.2221

0.6217

3.0980
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12

12

1

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

2. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่น 11
(กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผล
การพัฒนาตามหลักสูตร)

1. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร
นบส.ศธ. รุ่นที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ที่สามารถ
นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผน
พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การพัฒนาที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผล
การพัฒนาตามหลักสูตร (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การพัฒนาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม :
หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. และการสรุปผล
การพัฒนาตามหลักสูตร (ร้อยละ 85)

3. โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ
ครั้งที่ 3)

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาส่งผลงาน/นวัตกรรมทางวิชาการ
เข้าร่วมฯ ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
แลกเปลี่ยน ข่าวสาร ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ทางวิชาการ และมี
โอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวด
วิชาการต่อสาธารณชนทั่วไปฯ
จานวน 100 คน
3. ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ที่เข้าร่วมโครงการผ่านการตรวจ
คุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในเอกสารรายงานการดาเนินการ
ประชุมวิชาการนาเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการ
(Proceedings) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
สคบศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1. ร้อยละของผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการที่ผ่านการตรวจคุณภาพ
และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
รายงานการดาเนินการประชุมวิชาการ
นาเสนอผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการ (Proceedings)
(ร้อยละ 60)
2. ร้อยละของผู้เข้าประชุมทางวิชาการ
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
(ร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม
ทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการฯ สามารถ
นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอด
(ร้อยละ 40)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.5000

0.1690
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0.0010

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.5000

สคบศ.

3

12

12

1

2

0.1700

สคบศ.

3

12

12

1

2

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
4. โครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร “เทคนิค
การเขียนบทความวิจัยเพื่อนาเสนอในการประชุม
สัมมนาทางวิชาการ”

เป้าหมาย
ของโครงการ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ทางวิชาการ และมี
โอกาสเตรียมความพร้อมในการ
เผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการ
ต่อสาธารณชน นาไปสู่เวทีการประชุม
วิชาการระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 30 คน
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
เขียนบทความวิจัยเพื่อนาเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการผ่านเกณฑ์
ที่หลักสูตรกาหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

1. จานวนผู้เข้ารับการพัฒนา (30 คน)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
(ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้เพื่อดาเนินการเขียน
บทความวิจัยสาหรับการประชุม
สัมมนาทางวิชาการได้ (ร้อยละ 85)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0973
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0.0027

ความสอดคล้อง
รวม
0.1000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สคบศ.

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

12

12

1

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษา
ที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก (Capacity Building for
Sustainable Education Leaders towards
Becoming Regional and Global Citizens :
CBSEL)**

1. ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ
CBSEL รุ่นที่ 5 จานวน 32 คน
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ
CBSEL รุ่นที่ 5 สามารถนาองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานของผู้ผ่านการพัฒนาที่ได้รับ
จากการพัฒนา ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา
3. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินการตามโครงการ CBSEL
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ
CBSEL รุ่นที่ 5 สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาสถานศึกษา
และจัดการศึกษา ร้อยละ 85

1. จานวนผู้เข้ารับการพัฒนา (32 คน)
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินการ
ตามโครงการ (ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
และพัฒนาสถานศึกษา (ร้อยละ 85)

0.0019

0.1281

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ศึกษานิเทศก์ที่เข้ารับการพัฒนา
มีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. รองศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับ
การประเมินสมรรถนะ มีการจัดทา
แผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ร้อยละ 100
3. บุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์) ที่เข้ารับการพัฒนา
นาความรู้และทักษะจากการพัฒนา
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 85

1. ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา (ศึกษานิเทศก์)
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา
(รองศึกษาธิการจังหวัด) มีการประเมิน
สมรรถนะและจัดทาแผนพัฒนา
สมรรรถนะวิชาชีพรายบุคคล
(ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษานิเทศก์) ที่เข้ารับการพัฒนา
นาความรู้และทักษะจากการพัฒนา
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
(ร้อยละ 85)

0.0286

0.3650
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0.0037

0.0027

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.1300

สคบศ.

3

12

12

1

0.4000

สคบศ.

3

12

12

1

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2

2

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

7. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ**

1. บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เข้ารับการพัฒนา จานวน 400 คน
2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์
การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
4. ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

1. จานวนผู้เข้ารับการพัฒนา (400 คน)
2. ร้อยละผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินการพัฒนา (ร้อยละ 85)
4. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา
นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(ร้อยละ 85)

8. โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนา
การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค

1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบสานักงานศึกษาธิการภาค
1-18
2. ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18
3. นิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18
4. บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการ
ภาค1-18

ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม
จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

9. โครงการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน
และรณรงค์การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง**

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมี
วินัยทางการเงินและรณรงค์การดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้เข้ารับการอบรมเสริมสร้างการมีวินัย
ทางการเงินและรณรงค์การดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีคะแนนหลังการอบรม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)

ไตรมาส 1
0.0640

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1.4310

0.9000
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0.9650

0.0400

ความสอดคล้อง
รวม
2.5000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สคบศ.

3

12

12

1

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

0.5000

0.5000 ศธภ.1-18

3

12

12

1

0.6000

1.5000 สานักงาน
ก.ค.ศ.

3

12

12

1

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2

2

2

5

3

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
10. โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1.4355

1.4355

1.4355

1.4355

5.7420

กศน.

3

12

12

1

2

จานวนครูสอนคนพิการ ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา (300 คน)

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

2.0000

กศน.

3

12

12

1

3

บุคลากรกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพฯ/ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา/สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด/ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอมีความรู้ ความเชื่อมั่นในแนวทาง
เกษตรธรรมชาติและวิถีสุขภาพแบบ
องค์รวมสามารถนาองค์ความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
(ร้อยละ 85)

0.0875

0.0875

0.0875

0.0875

0.3500

กศน.

3

11

12

1

3

บุคลากรทุกประเภททุกระดับในสังกัด บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ ในสังกัด
สานักงาน กศน.
สานักงาน กศน. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนความก้าวหน้าและมั่นคง
ในอาชีพ จานวน 12,807 คน

300 คน
11. โครงการพัฒนาครูสอนคนพิการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับคนพิการ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 398 คน
12. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

143

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
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3.6 กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
(จานวน 10 โครงการ)
1. โครงการความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่
ประเทศไทย ในการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
ในสถานศึกษา**

4.7051
1. นักเรียนและครูได้เรียนรู้ภาษา
ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ
เยอรมันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. นักศึกษาชาวเยอรมันได้รับ
ประสบการณ์ในการทางานในประเทศ
ไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ระหว่างกัน

2. โครงการความร่วมมือไทย-จีน เพื่ออบรมภาษาจีน บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ให้กับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
ทักษะ และสามารถสิ่อสารภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน และสามารถต่อยอด
พัฒนาทักษะในอนาคตได้
3. โครงการความร่วมมือไทย-แคนาดาเพื่อนาครู
มาสอนในสถานศึกษาสู่การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน**

ไตรมาส 1

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)
2. ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยการฝึกอบรม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
6.3576

6.0340

5.0331

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

22.1298

0.0200

0.0200

สต.

3

12

12

1

0.0050

0.0050

สต.

3

12

12

1

0.0587

สต.

3

11

12

1

2

3

0.1210

สต.

3

11

12

1

2

3

1. จานวนครูชาวต่างชาติที่เข้ามาสอน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ในโรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา โครงการฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
จานวน 1,000 คน/ปี
2. นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

0.0587

4. โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ** 1. นักเรียนและครูได้เรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ
ภาษาต่างประเทศ และแลกเปลี่ยน
ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
เรียนรู้วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ผู้ช่วยสอนภาษาชาวต่างประเทศ
ได้รับประสบการณ์ในการทางาน
ในประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย

0.1210
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1

3

5

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

5. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
การกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีนานาชาติ**

1. ครู/อาจารย์ มีทักษะในการฝึกสอน
การกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชน
เป็นภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล
2. เยาวชนให้มีความพร้อม ทั้งความรู้
ความสามารถ ทักษะ และความมั่นใจ
ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในที่
ชุมชน สามารถแสดงความคิดเห็น
ที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีนานาชาติ
3. คัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีนานาชาติ

1. มีคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีนานาชาติ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

0.1268

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21”**

1. ผู้เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามที่หลักสูตร
กาหนด
2. ครูและบุคลากรของกระทรวง
ศึกษาธิการที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้
และมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
3. ครูและบุคลากรของกระทรวง
ศึกษาธิการที่เข้ารับการพัฒนาร้อยละ
85 มีความพึงพอใจต่อการดาเนินการ
พัฒนา
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพร้อยละ 85 สามารถสื่อสาร
ได้ถูกต้องมากขึ้น

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามที่หลักสูตร
กาหนด (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของครูและบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินการ
พัฒนา (ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้น
(ร้อยละ 85)

0.0023

7. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ**

400 คน

1. จานวนครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การพัฒนา (400 คน)
2. ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
จัดการเรียนการสอนได้ (ร้อยละ 80)
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.0110

0.9115

1.6592

0.1311

0.0228

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.1268

สต.

3

11

12

1

1

2

0.9476

สคบศ.

3

12

12

1

2

2

1.7903

สช.

3

12

12

1

2

2

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

8. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาการเรียน 610 คน
การสอนภาษาจีน**

1. จานวนโรงเรียนเอกชนที่มีครู
อาสาสมัครจีนร่วมพัฒนาการเรียน
การสอน (150 โรง)
2. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดาเนินการรับครูอาสมัครจีน
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของนักเรียนที่เป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับนานาชาติ (ร้อยละ 80)

9. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ**

ประชาชนทั่วไป จานวน 22,272 คน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การอบรมตามโครงการภาษา
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
มีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

10. โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร**

ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สานักงาน กศน. จานวน 50 คน

1. ครู กศน.ตาบล จากพื้นที่ กศน.ภาค
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
2. จานวนหลักสูตรหรือแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตาบล
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(อย่างน้อย จานวน 1 หลักสูตร/
โปรแกรม)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.1364

0.3194

0.4006

0.8564

สช.

3

12

12

1

2

4.1760

4.1760

4.1760

4.1760

16.7040

กศน.

3

11

12

1

12

0.3750

0.3750

0.3750

0.3750

1.5000

กศน.

3

12

12

1

2
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3

6

3

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

3.7 กลุ่มโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(จานวน 1 โครงการ)
1. โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นาร่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.,สช.,สอศ.,
และ กศน. ในพื้นที่ 23 จังหวัด
ชายทะเลสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
23 จังหวัดชายทะเลและภาคพื้นที่
ชายทะเล

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ในระดับจังหวัด
(ร้อยละ 100)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

0.4074

0.3354

0.2730

0.1342

1.1500

0.4074

0.3354

0.2730

0.1342

1.1500
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สบศ.

3

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

18

6

4

นโยบาย ศธ.ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1

5.4 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางการศึกษา

กลุ่มโครงการ
2 กลุ่มโครงการ
4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา
4.2 กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

จานวน
โครงการ
35
24
11

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

รวม

หน่วยงาน/จานวนโครงการ
ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

9,441.6605

6,979.1571

10,320.6133

9,129.4492

35,870.8801

9,400.7568

6,939.1022

10,280.3383

9,090.5091

40.9037

40.0549

40.2750

38.9401

35,710.7064 สช. (10) กศน. (6) สต. (2) สนย. (5)
กองทุนสงเคราะห์ (2)
160.1737 สช. (1) กศน. (9) สกท. (1)

หมายเหตุ
* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
** หมายถึง โครงการตามนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*** หมายถึง โครงการสาคัญ ประจาปี พ.ศ. 2565
**** หมายถึง โครงการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564-2565
***** หมายถึง โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

14.0928

สต.

4

17

12

2

11

0.0100

สต.

4

17

12

2

6

รวม

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 35 โครงการ

9,441.6605

6,979.1571 10,320.6133

9,129.4492 35,870.8801

4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
(จานวน 24 โครงการ)
1. โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน**

9,400.7568

6,939.1022 10,280.3383

9,090.5091 35,710.7064

นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติทุน
จากแหล่งทุน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

0.0100

3. โครงการสิง่ อานวยความสะดวก สือ่ บริการ และ กลุม่ เด็กชาวเขาพื้นที่สูง
การช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ ภาคเหนือ จานวน 6,385 คน

1. จานวนกลุม่ เด็กชาวเขาพื้นที่สูง
ภาคเหนือที่ได้รับทุนการศึกษา
(6,385 คน)
2. ร้อยละของผูร้ ับทุนมีอัตรา
การเรียนต่อเนื่องไม่ออกกลางคัน
(ร้อยละ 80)

4.0500

4.0500

4.0500

4.0500

16.2000

กศน.

4

17

12

2

3

4. โครงการสนับสนุนเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์การเรียน
สาหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร

เด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร
ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบในการ
ให้บริการการศึกษาของสานักงาน กศน.
และมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดได้รับ
การสนับสนุนค่าเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์
การศึกษา

2.8185

2.8185

2.8185

2.8186

11.2741

กศน.

4

17

12

2

4
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3.5232

3.5232

ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

3.5232

เด็กที่อยูใ่ นระบบการศึกษา
ภาคบังคับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
อายุไม่เกิน 15 ปี และ/หรือ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
ประถมศึกษา สาหรับเด็กวัยเรียนที่
ไม่ได้รับการศึกษา

3.5232

นโยบาย ศธ.

นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุน
จานวน 28 คน

2. โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ
ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ**

นักเรียนทุนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน
รุ่นที่ 4 สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1. นักเรียน/นักศึกษา ได้มีความรู้
ความสามารถ และศักยภาพ
ตรงตามคุณสมบัติที่แหล่งทุนกาหนด
2. กระชับความสัมพันธ์อันดีและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

3

7

3

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและ 1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร**
“แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยมอแกน รวม 282 แห่ง
2. ครูอาสาสมัคร กศน. ที่ปฏิบัติงาน
ใน ศศช. ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง
และหมู่เกาะสุรินทร์ รวม 1,300 คน

1. ประชาชน เด็ก เยาวชนในพื้นที่สูง
มีโอกาสและได้รับบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตลอดชีวิต จาก ศศช. สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (282 แห่ง)
2. สนับสนุนการพัฒนาปัจจัยและ
ทรัพยากรที่เอือ้ ต่อการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตให้แก่ ชาวไทยภูเขาและ
ชาวไทยมอแกน ในพื้นที่ทรงงาน
(5 จังหวัด 13 อาเภอ)
3. ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร
พื้นที่สูง และหมู่เกาะสุรินทร์ 14
จังหวัด จานวน 1,500 คน ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาเพิ่มพูนความรู้สามรถ
สามารถน้อมนาแนวพระราชดาริไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ

6. โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับการศึกษา ประชาชนอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
มิติความรู้ ความคิด **
บริบูรณ์ ที่ยังไม่จบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นาความรู้และ
ประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพขอเทียบระดับการศึกษา
จานวน 5,000 คน

1. จานวนผูผ้ ่านการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ทาหน้าที่
เทียบระดับการศึกษาตามกฏหมาย
ที่เกีย่ วข้อง (ร้อยละ 80)

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ ผูเ้ รียนการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กาหนด
ไว้จานวน 871,272 คน

1. จานวนผูเ้ รีนนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กาหนดไว้
(871,272 คน)
2. ร้อยละของผูไ้ ด้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่เรียนต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียน (ร้อยละ 100)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

10.3672

10.3672

10.3672

10.3671

41.4687

กศน.

4

17

12

2

12

3

1.1104

1.1104

1.1104

1.1104

4.4416

กศน.

4

17

12

2

12

3

7119.1079

6506.5366

8162.0870

8162.0869 29,949.8184 กศน./สช. 4

11

12

2

3

719.6096

719.6096

719.6096

11

12

2

3
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719.6096

2,878.4384

กศน.

4

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเอกชน

1,949,302 คน

1) ค่าจัดการเรียนการสอน
2) ค่าหนังสือเรียน
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
8. โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบาก
ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ**

1,949,302 คน
1,949,302 คน
1,949,302 คน
1,949,302 คน
1,949,302 คน
กลุม่ เด็กชาวเขาพื้นที่สูง
ภาคเหนือ จานวน 6,385 คน

9. เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล

1 โรง

10. เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

1 โรง

11. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียน 250 คน
พิการในโรงเรียนเอกชน
12. เงินอุดหนุนสิง่ อานวยความสะดวกและสือ่
บริการของนักเรียนพิการ

4,228 คน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2,015,520 คน)
2. ร้อยละของผูป้ กครองของนักเรียน
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
(ร้อยละ 100)

1. จานวนกลุม่ เด็กชาวเขาพื้นที่สูง
ภาคเหนือที่ได้รับทุนการศึกษา
(6,385 คน)
2. ร้อยละของผูร้ ับทุนมีอัตรา
การเรียนต่อเนื่องไม่ออกกลางคัน
(ร้อยละ 80)
โรงเรียนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ตามมติคณะรัฐมนตรี (1 โรง)
โรงเรียนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ตามมติคณะรัฐมนตรี (1 โรง)
ร้อยละของครูที่สอนนักเรียนพิการ
ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ (ร้อยละ 100)
ร้อยละของนักเรียนพิการในโรงเรียน
เอกชนที่ได้รับการสนับสนุนสิง่ อานวย
ความสะดวก สือ่ บริการ และ
ความช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา
เหมาะสมตามความต้องการจาเป็น
ของแต่ละบุคคล (ร้อยละ 100)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6,399.4983

5,786.9270

7,442.4774

7,442.4773

27,071.3800

สช.

4

17

12

2

3

5,786.9271

5,786.9270

234.6767
377.8945
8.4287

8.4287

5,786.9270
677.7329
365.2464
234.6767
377.8944
8.4287

5,786.9270
677.7328
365.2464
234.6767
377.8944
8.4287

23,147.7081
1,355.4657
730.4928
704.0301
1,133.6833
33.7148

กศน.

4

17

12

2

1.5000

1.5000

สช.

4

17

12

2

3

1.5000

1.5000

สช.

4

17

12

2

3

12

3

1.8750

1.8750

1.8750

1.8750

7.5000

สช.

4

17

12

2

3

2.1140

2.1140

2.1140

2.1140

8.4560

สช.

4

17

12

2

3
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

13. เงินอุดหนุนเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียน 1,226 คน
เอกชน

ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ (ร้อยละ 100)

2.4723

2.4722

2.4722

2.4722

9.8889

สช.

4

17

12

2

3

14. เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียน
เอกชนการกุศล

4 โรง

จานวนโรงเรียนเอกชนการกุศลที่ได้รับ
การสนับสนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารเรียน/อาคารประกอบ (4 โรง)

12.8714

12.8713

12.8713

12.8713

51.4853

สช.

4

17

12

2

3

15. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ
เด็กด้อยโอกาส**

ผูบ้ ริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน
1,530 คน

1. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนามีระบบคัดกรองเด็กที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ เด็กด้อยโอกาส
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของครูที่จัดการศึกษา
สาหรับด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็ก
ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนานาความรู้
ที่ได้ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
(ร้อยละ 80)

2.4272

0.6475

1.7880

4.8627

สช.

4

17

12

2

16. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,444,074 คน

จานวนนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (1,444,074 คน)

1,843.1972

1,843.1972

876.0717

4,562.4661

สช.

4

17

12

2

3

16.1 เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
16.2 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
17. โครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชน

1,444,074 คน
460,536 คน
140 โรง 315 คน

876.0716
967.1256
0.4943

876.0716
967.1256
0.0020

876.0717

2,628.2149
1,934.2512
1.1050

สช.

4

17

12

2

3

1. จานวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การตรวจ นิเทศ และติดตามการใช้เงิน
อุดหนุน (140 โรง)
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การติดตามและกากับมีการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
ที่เกีย่ วข้อง (ร้อยละ 80)
3. ระดับความสาเร็จในการติดตามและ
กากับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียน
เอกชนกลุม่ เป้าหมาย (ระดับ 5)
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0.5300

0.0787
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3
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เป้าหมาย
ของโครงการ

18. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
5 รายการ
ของกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
มาตรา 60 วรรค 2
19. เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย
116,080 คน
โรงเรียนเอกชน มาตรา 73(3)
20. โครงการการบริหารจัดการการดาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
21. เงินอุดหนุนการศึกษาเด็กกาพร้าภาคใต้
22. เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ของมูลนิธิสงเคราห์เด็กและเยาวชนในถิ่นที่กันดาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
23. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24. เงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและ
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับมัธยมศึกษา
และนักเรียนมหาวิทยลัยราชภัฏสงขลาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

จานวนรายการดาเนินงานที่กองทุน
สงเคราะห์ได้รับการสนับสนุน
การดาเนินงาน (5 รายการ)
จานวนผูอ้ านวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน
(116,080 คน)
การประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ น รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ขับเคลือ่ นโครงการทุนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 6 เฉลิมราชกุมารีของกระทรวง
คณะ จานวนทั้งสิน้ 20 ครั้ง
ศึกษาธิการ (6 คณะ ทั้งสิน้ 20 ครั้ง)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1.1320

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1.1320 กองทุน 4
สงเคราะห์

17

12

2

2

979.2249 กองทุน 4
สงเคราะห์

17

12

2

2

379.1163

379.1163

220.9923

0.0662

0.0663

0.0663

0.0663

0.2651

สนย.

4

17

12

2

3

0.3750
0.2500

0.3750
0.2500

0.3750
0.2500

0.3750
0.2500

1.5000
1.0000

สนย.
สนย.

4
4

17
17

12
12

2
2

3
3

1.5750

1.5750

1.5750

1.5750

6.3000

สนย.

4

17

12

2

3

0.3750

0.3750

0.3750

0.3750

1.5000

สนย.

4

17

12

2

3

153

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
4.2 กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (จานวน 11โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้ )**

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

40.9037

40.0549

40.2750

38.9401

160.1737

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1. นักเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2. นักศึกษา กศน.
3. ครู/บุคลากรทางการศึกษา
4. ผูป้ กครอง
5. ประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย
6. ผูด้ ้อย/ผูพ้ ลาด/ผูข้ าดโอกาส
ทางการศึกษา

1. กลุม่ เป้าหมายทุกช่วงวัยสามารถรับ
บริการรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา
2. จานวนผูร้ ับบริการไม่ต่ากว่าปีละ
(2,000,000 คน)
3. ผูร้ ับบริการติวเข้มเติมเต็มความรู้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น

5.1657

5.1656

5.1656

5.1656

20.6625

กศน.

4

17

12

2

2. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่ปลูกฝิน่ อย่างยัง่ ยืน

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 126
บ้านในพื้นที่ 7อาเภอใน 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน
และตาก

1. ผูร้ ับบริการสามารถสือ่ สาร
ด้วยภาษาไทยในชีวิตประจาวันได้
(ร้อยละ 70)
2. ผูร้ ับบริการสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นตามวิถีชีวิต
และบริบทของตนเอง (ร้อยละ 70)

0.5439

0.5439

0.5439

0.5439

2.1756

กศน.

4

17

12

2

3

3. โครงการการจัดกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้
ในระดับตาบล

แหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

1. จานวนแหล่งเรียนรู้ในระดับตาบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (1,787 แห่ง)
2. ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย (ร้อยละ 80)

11.8674

11.8674

11.8674

11.8673

47.4695

กศน.

4

17

12

2

3
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เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

4. โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ ประชาชนกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับ
เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จานวนประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย
(จานวน 9,800,000 คน)
2. ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มี
ความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด
(ร้อยละ 80)

10.3503

10.3503

10.3503

10.3503

41.4012

กศน.

4

17

12

2

5. โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal :
TKP)**

1. จานวนบุคลากร กศน.ตาบล
ที่สามารถจัดทาคลังความรู้ได้
(3,415 คน)
2. จานวนคูม่ ือการดาเนินงาน
คลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (3,415 คน)
3. จานวนบทความเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระดับตาบลในหัวข้อต่างๆ
(37,000 บทความ)

0.8750

0.8750

0.8750

0.8750

3.5000

กศน.

4

17

12

2

12

3

3.7500

3.7500

3.7500

3.7500

15.0000

กศน.

4

17

12

2

12

3

12

3

1. บุคลากร กศน. ตาบล จานวน
3,415 คน
2. ผูเ้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยี

6. โครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21**
7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5
ภูมิภาค เป็น Co-Learning space**

ศูนย์การเรียนรู้ (Co-learning
space) ทั้ง 77 จังหวัดสามารถ
ดาเนินงานได้ตามรูปแบบที่กาหนด

1. ร้อยละศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
(Co-learning space) ที่ได้สามารถ
ให้บริการกลุม่ เป้าหมายทุกช่วงวัย
ได้ตามรูปแบบที่กาหนด
2. ร้อยละ ความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริการศูนย์การเรียนรู้
(Co-learning space)

1.5400

1.5400

1.5400

1.5400

6.1600

กศน.

4

17

12

2

8. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลือ่ นที่

สานักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง 77
แห่ง ได้รับการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้
ที่ทันสมัยมีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น

สานักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง 77 แห่ง
มีสือการเรียนรู้ที่ทันสมัย และสามารถ
จัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้มากขึ้น

0.9250

0.9250

0.9250

0.9250

3.7000

กศน.

4

17

12

2
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9. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม**

เป้าหมาย
ของโครงการ
58 โรง

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

1. จานวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(58 โรง)
2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาสามารถใช้
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1.0818

1.3348

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

2.4166

สช.

4

17

12

2

11

3

12

3

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

10. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
1. ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุม่ ประเทศอาเซียน** ส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับภาษาอังกฤษ
ภาษาอาเซียนและบริบทอาเซียน
รวม 1,000 รายการ
2. ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับภาษาอังกฤษ
ภาษาอาเซียนและบริบทอาเซียน
รวม 130 รายการ
3. ผลิตสือ่ การศึกษาเพื่อคนพิการ
ส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับบริบทอาเซียน

1. กลุม่ เป้าหมายมีโอกาสได้รับความรู้
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาของกลุม่
ประเทศอาเซียนและอาเซียน+3
ในรูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และ
สือ่ การศึกษาเพื่อคนพิการผ่านสือ่
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
ทุกที่ ทุกเวลา
2. กลุม่ เป้าหมายผูร้ ับบริการไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับภาษาและบริบทต่างๆ
ของประเทศในกลุม่ อาเซียนเพิ่มมากขึ้น

1.0206

1.0207

1.0207

1.0207

4.0827

กศน.

4

17

12

2

11. การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย
การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)

ร้อยละของโครงการที่ได้
รับการส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิต การวิจัย พัฒนาสือ่ นวัตกรรม
และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
โครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ร้อยละ 80)

4.8658

2.9352

2.9023

2.9023

13.6056

สกท.

4

17

12

2

สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การวิจัย พัฒนา
สือ่ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
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นโยบาย ศธ.
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

4

5.5 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

กลุ่มโครงการ

จานวน
โครงการ

9 กลุ่มโครงการ

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

หน่วยงาน/จานวนโครงการ
ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

รวม

102

20.8524

21.8425

18.2320

พัฒนาระบบบริหาร

5.1 กลุม่ โครงการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

5

0.4337

0.3146

0.2676

จัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลุม่ โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4

0.0724

3.0814

0.6422

0.4670

4.2630 ศปท. (4)

5.3 กลุม่ โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

5

0.3558

0.9416

0.1235

0.8000

2.2209 สน. (2) สช. (1) สานักงาน ก.ค.ศ. (2)

2

1.5000

1.4074

0.0767

0.1659

3.1500 สนย. (2)

54

14.9826

11.8646

12.0507

9.1672

2
2

0.0040
0.7280

0.0792
0.5880

0.0792

1.3940

25

1.5323

2.8629

3.8225

5.6953

ด้านการศึกษา
5.4 กลุม่ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
5.5 กลุม่ โครงการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา
และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
5.6 กลุม่ โครงการปรับปรุงโครงสร้างอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
5.7 กลุม่ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5.8 กลุม่ โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.9 กลุม่ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา

3

0.5816

0.6380

0.5816

16.7999

1.0159 ศทก. (1) กพร. (3) สานักงาน ก.ค.ศ. (1)

0.4253

หมายเหตุ
* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
** หมายถึง โครงการตามนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*** หมายถึง โครงการสาคัญ ประจาปี พ.ศ. 2565
**** หมายถึง โครงการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564-2565
***** หมายถึง โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock
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77.7269

48.0651 สนย. (27) ศทก. (1) ตสน. (4) , สตผ.(9) ผตร.ศธ. (1) สช. (1) สานักงาน
ก.ค.ศ. (3) สคบศ. (1) สกก. (2) สบศ. (หลัก และและ ศธจ.
ในพื้นที่นวัตกรรมร่วม) (1) ศธภ.1-18 (1) ศธจ.77 แห่ง (3)
0.1624 กพร. (2)
2.7100 สานักงาน ก.ค.ศ. (2)
13.9130 สอ. (2) ศทก.(3) สน. (4) ตสน. (2) สานักงาน ก.ค.ศ. (1) สตผ. (2) สร. (1)
สนย. (3) กพร. (1) สบศ. (1) สกก. (3) ศธภ.1-18 (1) ศธจ.77 แห่ง (1)
2.2266 สานักงาน ก.ค.ศ. (2) สต. (1)

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

รวมประเด็นยุทธศาสร์ที่ 5 จานวน 102 โครงการ
5.1 กลุ่มโครงการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (จานวน 5 โครงการ)
1. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี 1. ผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. กรอบแนวทางการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนงานโครงการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 1. กระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
ของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2564 - 2565)
มียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
(พ.ศ. 2564 - 2565)
2. มีเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการและ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. มีระบบติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ
(พ.ศ. 2564 - 2565) ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. รายงานผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการและ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2564 -2565)

ไตรมาส 1

รวม

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

21.8425

18.2320

0.4337

0.3146

0.2676

1.0159

0.1716

0.2676

0.4392

ศทก.

6

20

2

6

4

0.1252

กพร.

6

20

2

6

6

0.1051
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0.0201

16.7999

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20.8524

1. มีผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. มีกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนงานโครงการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ของกระทรวงและสานักงาน
ปลัดกระทรวง (ระดับ 5)
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ
พัฒนาระบบราชการของกระทรวง
และสานักงานปลัดกระทรวง (ระดับ 5)
3. ระดับความสาเร็จในการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบ
ราชการภายในกระทรวงและ
สานักงานปลัดกระทรวง (ระดับ 5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

77.7269

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยูใ่ นระดับมาตรฐาน
3. มีรายงานผลคะแนนการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 1 ฉบับ
4. มีสรุปผลการดาเนินการนิเทศให้
คาปรึกษา
5. มีรายงานผลการดาเนินงานการ
จัดทาตัวชี้วัดแบบบูรณาการ

1. ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และการประเมินผลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับมาตรฐาน)
2. จานวนหน่วยงานในระดับสานัก
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่จัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (113 หน่วยงาน)
3. ระดับความสาเร็จของการนิเทศ
ให้คาปรึกษา (ระดับ 3)
4. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ตัวชี้วัดแบบบูรณาการ (ระดับ 3)

0.1914

0.0291

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐในการยกระดับสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งสูก่ ารเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. รายงานผลการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม
2. รายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม
3. รายงานผลการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน
1 เล่ม

ร้อยละของความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมสนับสนุน
การนาเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ และนวัตกรรมเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการองค์การมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสานักงาปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ร้อยละ 90)

0.0640

0.0572

ไตรมาส 1
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ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.2205

กพร.

6

20

2

6

6

0.1212

กพร.

6

20

2

6

6

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
5. โครงการพัฒนารูปแบบคาสัง่ การบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.2 กลุ่มโครงการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (จานวน 4 โครงการ)
1. โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ*

เป้าหมาย
ของโครงการ
รูปแบบคาสัง่ การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อ้างอิงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
เกีย่ วข้องได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานและ
รูปแบบเดียวกันสามารถนาไปปฏิบัติได้

บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และผูท้ ี่เกีย่ วข้อง

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
จานวนรูปแบบคาสัง่ การบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (จานวนไม่น้อยกว่า
30 คาสัง่ )

1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
(ร้อยละ 95)
2.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน)
(ร้อยละ 80)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

0.0732

0.0366

0.0724

3.0814

0.6422

0.4670

4.2630

0.0313

3.0272

0.5280

0.3890

3.9755
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.1098 สานักงาน
ก.ค.ศ.

ศปท.

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6

20

2

6

6

6

21

11

6

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอยูใ่ น
ระดับสูงมาก
2. กระทรวงศึกษาธิการมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

1. แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ศธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ศธ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ศธ. จานวน 2 ฉบับ และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ.
จานวน 2 ฉบับ (รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน)

ไตรมาส 1
0.0099

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนกลางและที่ตงั้ อยูใ่ นภูมิภาค
มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป)
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
4. ร้อยละของส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดและในกากับของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผ่านเกณฑ์
(85 คะแนนขึ้นไป) (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0198

0.0099

ความสอดคล้อง
รวม
0.0396

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

ศปท.

6

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

21

11

6

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมาย
ของโครงการ
1. บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกิดขวัญ
กาลังใจและได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดีศักดิศ์ รี
แห่ง สป.”
2. บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีจิตสานึก
ที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ในการทาความดี
เพื่อตนเองและส่วนรวมมากขึ้น

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร
บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ส่งเสริมและประสานเครือข่ายคุณธรรม ต้านการทุจริต การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1. ได้บุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิศ์ รี
แห่ง สป.” ตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ได้ “หน่วยงานคุณธรรม สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”
ตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ผูเ้ ข้าร่วมพิธีและผูเ้ ข้ารับรางวัลฯ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากขึ้นไป
(ร้อยละ 80)
4. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)
5. สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ศธ.ที่ผ่านการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฯ (1 เล่ม)

0.0270

0.0058

0.1100

0.0639

0.2065

ศปท.

6

21

11

6

6

1. จานวนบุคลากรของหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงานร่วมกันตามแนว
ทางการทางานและพัฒนาสามารถ
ดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีภารกิจของแต่ละ
กลุม่ ที่ชัดเจน
2. แนวทางเครือข่ายคุณธรรม
ต้านการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

0.0042

0.0287

0.0042

0.0042

0.0414

ศปท.

6

21

11

6

6
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

5.3 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้านการศึกษา (จานวน 5 โครงการ)
จานวนรายงานผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกระทรวง
ศึกษาธิการ (จานวน 1 ฉบับ)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.3558

0.9416

0.1235

0.0112

0.0112

0.0112

1. กิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ผูป้ ฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ผูม้ ีส่วน
ได้เสียหรือผูอ้ ยูภ่ ายใต้บังคับของ
กฎหมาย

2. กิจกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูป้ ฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ จานวนร่างกฎหมายระดับ
ผูม้ ีส่วนได้เสียหรือผูอ้ ยูภ่ ายใต้บังคับ พระราชบัญญัติเสนอปลัดกระทรวง
แห่งกฎหมายและประชาชนทั่วไป
ศึกษาธิการ (จานวน 1 ฉบับ)

0.0788

0.0066

3. โครงการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

9 ฉบับ

0.1698

0.1698

4. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. ทบทวนและปรับปรุง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. สานักงาน ก.ค.ศ. จัดทาร่าง
กฎหมายลาดับรองที่ได้ปรับปรุงและ
แก้ไขเพิ่มเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
ที่เกีย่ วข้อง หรือ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

1. จานวนกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนที่ได้รับการพัฒนา ทบทวน
และปรับปรุงแก้ไข (9 ฉบับ)
2. ระดับความสาเร็จของการแก้ไข
และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน (ระดับ 5)
1. (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแก้ไข
2. จานวนกฎหมายลาดับรองอัน
เนื่องมาจากการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย
หรือที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ที่จะต้องปรับปรุง
หรือแก้ไข
3. (ร่าง) กฎหมายลาดับรองที่เกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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0.1123

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.0336

สน.

6

22

3

6

6

0.0854

สน.

6

22

3

6

6

0.0000

0.4519

สช.

6

22

3

6

6

0.8000

0.8000 สานักงาน
ก.ค.ศ.

6

22

3

6

6

0.8000

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2.2209

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
5. โครงการขับเคลือ่ นประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้แก่ส่วน
ราชการ ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและผูม้ ีหน้าที่เกีย่ วข้องใน
การบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. (ร่าง) กระบวนการรักษาจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ
ก.ค.ศ.

1. ประชุม/VDO Conference
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวล
จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้แก่ส่วนราชการ
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและผูม้ ีหน้าที่เกีย่ วข้อง
ในการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ครั้ง)
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาแนวทาง
(ร่าง) กระบวนการรักษาจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 1 ครั้ง
3. แนวทาง (ร่าง) กระบวนการรักษา
จริยธรรม ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.

5.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษา (จานวน 2 โครงการ)
1. โครงการจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับ 1-18
ประจาปีงบประมาณ

1. ได้ดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
เป้าหมายเชิงปริมาณ มีข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการศึกษาได้ ครบทุกมิติ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1-18 รายด้าน
5 ด้าน
2. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับ
ผลประโยชน์จากการนาดัชนีทางการ
ศึกษาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
กาหนดทิศทางรูปแบบการจัด
การศึกษาในระดับประเทศ ระดับภาค
ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

0.0960

0.7540

1.5000

1.4074

0.0767

0.1659

3.1500

0.0104

0.0500

0.0896

0.1500

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการมีข้อมูล
พื้นฐานด้านการศึกษาได้ครบใน 5
ด้านตัวชี้วัดผลลัพธ์ได้ดัชนีทางการ
ศึกษาระดับภาค 1-18 รายด้าน 5 ด้าน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.8500 สานักงาน
ก.ค.ศ.

สนย.

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6

22

3

6

6

2

20

2

6

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2. โครงการจัดทาฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลือ่ น
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนด้านการศึกษา SDG4

5.5 กลุ่มโครงการสร้างและพัฒนากลไก
การบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
กับทุกภาคส่วน (จานวน 54 โครงการ)
1. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
ของโครงการ
1. หน่วยงานที่เกีย่ วข้องขับเคลือ่ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
2. มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการ
รายงานผลการดาเนินงานขับเคลือ่ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้าหมาย
ที่ 4

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
มีการดาเนินการเพื่อขับเคลือ่ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ด้านการศึกษา ตาม SDG4
Roadmap (ร้อยละ 100)
2. มีฐานข้อมูลเพื่อการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
SDG4 Roadmap

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

1.5000

1.3970

0.0267

0.0763

3.0000

14.9826

11.8646

12.0507

9.1672

48.0651

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สนย.

6

20

2

6

6

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
จานวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวง งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศึกษาธิการ ( 1 ฉบับ)

0.0350

0.0350

สนย.

6

20

2

6

6

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
จานวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
ศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

0.0500

0.0500

สนย.

6

20

2

6

6

0.0500

0.0500

สนย.

6

20

2

6

6

0.2000

สนย.

2

20

2

6

6

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
4. โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 1. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570)
2. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570) มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นแผน
ด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง

จานวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวง
ศึกษาธิการ (1 ฉบับ)
1. จานวนแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 13
(พ.ศ.2566-2570) (1 ฉบับ)
2. หน่วยงานด้านการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการนาแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
ไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติได้

0.1000
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0.0500

0.0500

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

5. โครงการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการการศึกษา
ในระดับภาคและกลุม่ จังหวัด

1. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
ในระดับกลุม่ จังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567
2. สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในระดับภาคและกลุม่ จังหวัด
พ.ศ. 2566-2570

1. จานวนแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาในระดับกลุม่ จังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(18 เล่ม)
2. สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในระดับภาคและกลุม่ จังหวัด
พ.ศ. 2566-2570 (18 ภาค)

3.0000

6. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)

1. แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) จานวน 1 ฉบับ
2. แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.
2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ใช้สาหรับนาเข้าข้อมูล
ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จานวน 1 ฉบับ

1. จานวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) (1 ฉบับ)
2. จานวนแผนปฏิบัติราชการรายปี
พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้สาหรับนาเข้า
ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ (1 ฉบับ)

7. โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนสาระสาคัญ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ร่าง) สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการ จานวน (ร่าง) สาระสาคัญของแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2566-2570 ของสานักงาน
ศึกษาธิการ จานวน 1 ฉบับ
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการที่ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของแผนฯ (1 ฉบับ)
และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

5.6687

สนย.

6

20

2

9

6

0.0400

0.0400

สนย.

6

20

2

6

6

0.0138

0.0138

สนย.

6

20

2

6

6

ไตรมาส 1
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2.2887

0.1998

0.1802

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

8. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี)

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2570) ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
1 ฉบับ
2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2570) ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้สาหรับ
นาเข้าข้อมูลในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จานวน 1 ฉบับ
3. แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี) จานวน 1 ฉบับ

1. จานวนแผนปฏิบัติราชการระยะ
5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(จานวน 1 ฉบับ)
2. จานวนแผนปฏิบัติราชการระยะ
5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ใช้สาหรับนาเข้าข้อมูล
ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (1 ฉบับ)
3. จานวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี) (1 ฉบับ)

9. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

1. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2562 จานวน 1 ฉบับ
2. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ตาม
เกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) จานวน 1 ฉบับ

1. จานวนแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2562 (1 ฉบับ)
2. จานวนแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (1 ฉบับ)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.0858

0.0068
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ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.0858

สนย.

6

20

2

6

6

0.0068

สนย.

6

20

2

6

6

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

10. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์

1. รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
จานวน 1 ฉบับ
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จานวน
1 ฉบับ

1. จานวนรายงานความ ก้าวหน้า
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 หมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ (1 ฉบับ)
2. จานวนรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (1 ฉบับ)

11. โครงการสารวจการรับรู้ เข้าใจและการนาทิศทาง
องค์การไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลสารวจการรับรู้ เข้าใจและ
การนาทิศทางองค์การไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 ฉบับ

จานวนรายงานผลสารวจการรับรู้
เข้าใจและการนาทิศทางองค์การไปใช้
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ฉบับ )

12. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี)

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) /มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี) และมีแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 3 ฉบับ

จานวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) /แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี)
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(แผนละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0136

0.0068

0.1000
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ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.0136

สนย.

6

20

2

6

6

0.0068

สนย.

6

20

2

6

6

0.1000

สนย.

6

20

2

6

6

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

13. โครงการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี 1. ได้สรุปรายละเอียดคาขอ
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
ส่งสานักงบประมาณตามเวลาที่
กาหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566
2. ได้สรุปรายละเอียดคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปและรายละเอียดคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

0.0450

0.0450

0.0900

สนย.

6

20

2

6

6

14. โครงการจัดทาเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ศึกษาธิการ และตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เป้าหมาย และตัวชี้วัด
แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย ประจาปี
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

0.0600

0.0600

0.1200

สนย.

6

20

2

6

6

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เสนอผูบ้ ริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และลงนาม
จานวน 1 ฉบับ ส่งสานักงบประมาณ
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

15. โครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทาเอกสารข้อมูล
และเตรียมการประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ได้เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจง
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับ
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการชี้แจงต่อสภผูแ้ ทนราษฎร/
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะอนุ
กรรมาธิการฯ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลประกอบการชี้แจงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกระทรวงศึกษาธิการ

16. โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ได้สรุปแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกระทรวงศึกษาธิการเสนอผูบ้ ริหาร
2. ได้สรุปรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ส่วนราชการในสังกัดที่ดาเนินการ
ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
ติดตามเป็นรายไตรมาส รวมทั้ง
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เสนอผูบ้ ริหาร

1. สรุปแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ
ผูบ้ ริหาร
2. สรุปรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เสนอผูบ้ ริหาร

ไตรมาส 1

0.0125
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.0125

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.1100

0.1100

0.2200

สนย.

6

20

2

6

6

0.0125

0.0125

0.0500

สนย.

6

20

2

6

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

17 .โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ 1. เอกสารรายละเอียดคาขอ
4 หน่วยปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ที่
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
เกีย่ วข้องหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด งบประมาณ พ.ศ. 2566
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของสานักงานปลัดกระทรวง
จานวน 40 คน
ศึกษาธิการ จานวน 1 ชุด
2. รายละเอียดคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และภารกิจของหน่วยงาน

0.0235

0.0235

สนย.

6

20

2

6

6

18. โครงการติดตามการดาเนินงานด้านงบประมาณ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ด้านงประมาณ
ชี้แจงการจัดทาคาขอให้หน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 15 คน

0.2000

0.2000

สนย.

6

20

2

6

6

ติดตามการดาเนินงานด้าน
งบประมาณของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

19. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
หน่วยงานส่วนกลาง สานักงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ศึกษาธิการภาค และสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ที่ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
130 คน

1. ข้อมูลการดาเนินงานด้าน
งบประมาณของหน่วยงานใน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ฉบับ)
2. หน่วยงานที่เกีย่ วข้องได้รับความรู้
ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติในการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ สามารถ
ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง

0.0885

20. โครงการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ผูบ้ ริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านงบประมาณของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 30 คน

1. คูม่ ือการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2 เล่ม)
2. คูม่ ือการปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความ
ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0.0087

21. โครงการจัดทาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วน
ของสานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผูบ้ ริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณ คณะทางานจาก
ส่วนกลาง สานักงานศึกษาธิการภาค
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการจัดสรร
งบประมาณ จานวน 30 คน

0.0087

0.0200
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ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.0885

สนย.

6

20

2

6

6

0.0174

สนย.

6

20

2

6

6

0.0200

สนย.

6

20

2

6

6

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

22. โครงการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากร
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ปฏิบัติด้านงบประมาณ
2566 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
135 คน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เข้ารับ
การพัฒนาความรู้เกีย่ วกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สานัก
งบประมาณกาหนด และแนวทาง
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ร้อยละ 80)
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณมีความพร้อมในการ
ดาเนินงานตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่สานักงบประมาณกาหนด และ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.7650
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ความสอดคล้อง
รวม
0.7650

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สนย.

6

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

20

2

6

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. รายงานประจาปี 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับสมบูรณ์ 1,000 เล่ม
2. รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม
3. รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม
4. ร่างรายงานประจาปี 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 1 เล่ม
5. ร่างรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม

1. จานวนรายงานประจาปี 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับสมบูรณ์ (1,000 เล่ม)
2. จานวนรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เล่ม)
3. จานวนรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เล่ม)
4. จานวนร่างรายงานประจาปี 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (1 เล่ม)
5. จานวนร่างรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เล่ม)

6. ร่างรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม
7. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสัง่ การ
นายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
8. รายงานการขับเคลือ่ นนโยบายการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ

6. จานวนร่างรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เล่ม)
7. จานวนรายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสัง่ การ
นายกรัฐมนตรี (ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง)
8. จานวนรายงานการขับเคลือ่ น
นโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ)

ไตรมาส 1
0.1466
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.1466
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รวม
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมิน 1. รายงานประจาปี 2564
และรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับสมบูรณ์ 1,000 เล่ม
2. รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 1 เล่ม
3. รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม
4. ร่างรายงานประจาปี 2565
ของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
1 เล่ม
5. ร่างรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จานวน 1 เล่ม

1. จานวนรายงานประจาปี 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับสมบูรณ์ (1,000 เล่ม)
2. จานวนรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (1 เล่ม)
3. จานวนรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เล่ม)
4. จานวนร่างรายงานประจาปี 2565
ของกระทรวงศึกษาธิการ (1 เล่ม)
5. จานวนร่างรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (1 เล่ม)

6. ร่างรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม
7. รายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลและข้อสัง่ การ
นายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
8. รายงานการขับเคลือ่ นนโยบายการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ

6. จานวนร่างรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เล่ม)
7. จานวนรายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสัง่ การ
นายกรัฐมนตรี (ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง)
8. รายงานการขับเคลือ่ นนโยบายการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ)

ไตรมาส 1
0.1466
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25. โครงการติดตามการนานโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสูก่ ารปฏิบัติเชิงพื้นที่

1. ติดตามการนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสูก่ ารปฏิบัติเชิงพื้นที่
ของหน่วยงานทางการศึกษา
ในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน
2. รายงานผลการติดตามการนา
นโยบายและยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ
เชิงพื้นที่ 1 ฉบับ
3. ส่งเสริมเครือข่ายหน่วยงาน
ทางการศึกษาในส่วนกลางและภูมิภาค
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงาน ได้มีการ
บูรณาการการติดตามการนานโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ศึกษาธิการไปสูก่ ารปฏิบัติเชิงพื้นที่

1. ติดตามการนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสูก่ ารปฏิบัติเชิงพื้นที่
ของหน่วยงานทางการศึกษา
ในภูมิภาค (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน)
2. รายงานผลการติดตามการนา
นโยบายและยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ
เชิงพื้นที่ (1 ฉบับ)
3. ส่งเสริมเครือข่ายหน่วยงานทาง
การศึกษาในส่วนกลางและภูมิภาค
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงาน ได้มีการบูร
ณาการการติดตามการนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสูก่ ารปฏิบัติเชิงพื้นที่

26. โครงการพัฒนามาตรฐานสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
27. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรของสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ภายใต้แผนปฏิรูป
องค์การ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารมาตรฐานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 1 ชุด
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
จัดทาคาบรรยายลักษณะงานภารกิจ
งาน (Job Description)
ของรายบุคคล ร้อยละ 80
2. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม
สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีภารกิจ
งานรายบุคคลที่ชัดเจนขึ้น

มีเอกสารมาตรฐานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (1 ชุด)
1. บุคลากรสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.และที่เกีย่ วข้องกับ
การจัดทาภารกิจงาน อานาจหน้าที่
ลักษณะงาน และกรอบอัตรากาลัง
ตามผังโครงสร้างกลุม่ งาน (Blueprint)
เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน
2. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
มีโครงสร้างและระบบการบริหาร
จัดการภายใน สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
แผนปฏิรูปองค์การ

0.1557

28. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 - 2570

มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 - 2570

0.2600
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29. โครงการการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
2. หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง
และการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
(23 เรื่อง)
2. ร้อยละของรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเสนอปลัดฯ
อย่างช้า 60 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบ
แล้วเสร็จ (ร้อยละ100)
3. จานวนหน่วยรับตรวจได้รับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลัง และการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน
(23 หน่วยงาน)

30. โครงการการบริการให้คาปรึกษาด้านการประเมิน
การควบคุมภายในสาหรับผูต้ รวจสอบภายใน
31. โครงการการจัดทาคูม่ ือ/แนวทาง
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
32. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป.
ประจากระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานที่รับบริการเป็นไป
จานวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
เป็นไปตามเป้าหมายกาหนด (45 แห่ง)
คูม่ ือ/แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ จานวนคูม่ ือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (5 เรื่อง)
ระเบียบวาระการประชุมและรายงาน 1. จานวนระเบียบวาระการประชุม
การประชุม 12 ครั้ง
และรายงานการประชุม (12 ครั้ง)
2. รายงานผลการตรวจสอบ และ
ประเมินผลภาคราชการของ
ค.ต.ป.ศธ. จัดส่ง ค.ต.ป. ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (1 ครั้ง)

33. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูช้ ่วยผูต้ รวจราชการ จานวน 12 คน
ร่วมติดตามและสนับสนุนการตรวจ
ราชการกับผูต้ รวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการในการลงพื้นที่การตรวจ
ราชการสถานศึกษาสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการในเขตตรวจราชการที่
1 - 18 และกรุงเทพมหานคร

1. จานวนครั้งในการร่วมติดตามและ
สนับสนุนการตรวจราชการกับผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง/ปี/เขตตรวจ
ราชการ)
2. จานวนรายงานผลการตรวจ
ราชการที่เสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า
2 ฉบับ/ปี/เขตตรวจราชการ)
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34. โครงการติดตามและรายงานผลการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
34.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทารายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบที่ 1

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
รายงานผลการตรวจราชการฯ จานวน
2 ครั้ง ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 40 คน
2. เอกสารรายงานผลการตรวจ
ราชการฯ จานวน 1 ฉบับ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
รายงานผลการตรวจราชการฯ (2 ครั้ง
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 40 คน)
2. เอกสารรายงานผลการตรวจ
ราชการฯ (1 ฉบับ)

35. โครงการประเมินการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดด้านการตรวจราชการ การติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
35.1 ประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อจัดทาเกณฑ์
ประเมิน/เครื่องมือการประเมิน และคูม่ ือการประเมิน
เป็นเงิน 112,200 บาท
35.2 ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อพิจารณา
เกณฑ์/เครื่องมือ และคูม่ ือการประเมิน เป็นเงิน
19,200 บาท
35.3 ประชุมชี้แจงเกณฑ์/เครื่องมือ และคูม่ ือการ
ประเมิน เป็นเงิน 25,400 บาท
35.4 จัดจ้างทาโล่รางวัล เข็มเกียรติยศ และแฟ้ม
ใส่เกียรติบัตร เป็นเงิน 13,200 บาท4
35.5 มอบรางวัลแก่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดีเด่น เป็นเงิน 47,560 บาท

1. เสริมสร้างศักยภาพการดาเนินงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดย
ประเมินการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดด้านการตรวจ
ราชการ การติดตามประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษา จานวน 77 แห่ง
2. การจัดทาเกณฑ์การประเมิน
เครื่องมือประเมิน และคูม่ ือการ
ประเมิน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ด้านการตรวจราชการ การติดตาม
ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 ชุด
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่ดาเนินงานได้มี
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับประเทศ จานวน 6 รางวัล
4. ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานด้านการตรวจราชการ
การติดตามประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 1 ชุด

1. การส่งเสริมศักยภาพการ
ดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดด้านการตรวจราชการการ
ติดตามประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (77 จังหวัด)
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่ดาเนินงานได้มี
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับประเทศ (6 รางวัล)
3. กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ
ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอใน
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
ด้านการตรวจราชการ การติดตาม
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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36. โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
36.2 จัดทารายงานผลการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการเรียนของนักเรียนทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1-4 ปีการศึกษา
2560 - 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในการดาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
และผูเ้ กีย่ วข้องจากหน่วยงานต่างๆ

1. คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในการ
ดาเนินงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี

37. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผน
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของ สตผ. และ ผตร.ศธ.
จานวน 1 ครั้ง
2. มีรายละเอียดงาน/โครงการและ
กิจกรรม สาหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ และมี
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สตผ.

1. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สตผ.
และ ผตร.ศธ. (1 ครั้ง)
2. มีรายละเอียดงาน/โครงการและ
กิจกรรม สาหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ และมี
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สตผ.

38. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. สตผ. มีคมู่ ือคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม
2. บุคลากรสานักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลมีตัวชี้วัดรายบุคคล
เป็นเครื่องมือสาหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

มีตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสานัก และจัดทาตัวชี้วัด
รายบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.0200

สตผ.

2

60

2

6

6

0.0154

0.0154

สตผ.

6

20

2

6

6

0.0154

0.0154

สตผ.

6

20

2

6

6

ไตรมาส 1

0.0200
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รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
39. โครงการจัดทาแผนและประสานแผนการตรวจ
ราชการ การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
39.1 จัดทาแผนการตรวจราชการ การติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิน้ 140 เล่ม
เป็นเงิน 22,000 บาท
39.2 จัดประชุมชี้แจงประสานแผนการตรวจ
ราชการฯ
เป็นเงิน 23,000 บาท
40. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
40.1 จัดประชุมคณะทางานภายใต้อนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เป็นเงิน 15,500 บาท
40.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นเงิน 44,500 บาท
40.3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เป็นเงิน 39,700 บาท

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

จัดทาแผนการตรวจราชการ
การติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิน้
140 เล่ม

มีแผนการตรวจราชการ การติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัด
ประชุมชี้แจงประสานแผนการตรวจ
ราชการฯ

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดาเนินการ
ตามอานาหน้าที่ ซึง่ กาหนดไว้ในข้อ
21 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.
2560

จานวนครั้งที่จัดประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะอนุกรรมการฯ ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0450

0.0397
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0.0600

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.0450

สตผ.

6

20

2

6

6

0.0997

สตผ.

6

20

2

6

6

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

41. โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
เครือข่ายการตรวจราชการและการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคและระดับ
จังหวัด
41.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (e-Inspection)
จัดประชุมจานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 482,050 บาท
41.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาและเฝ้าระวังเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบ (Inspection War Room ) จัดประชุม
จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 331,850 บาท

1. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ตรวจราชการฯ รองรับการใช้งานของ
ศธจ. จานวน 77 แห่ง ศธภ. 19 แห่ง
และหน่วยงานส่วนกลาง 4 แห่ง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานฯ
จัดเก็บข้อมูล 2 ครั้ง
3. รายงานผลการติดตามฯ
อย่างน้อย 1 ฉบับต่อปีงบประมาณ

1. กระทรวงศึกษาธิการมีทิศทาง
ด้านการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล
2. การส่งเสริมศักยภาพการดาเนินงาน
ของ ศธจ.ด้านการตรวจราชการการ
ติดตามประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (77 จังหวัด)
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
(อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)
4. รายงานผลตามข้อสัง่ การ
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง (อย่างน้อย 1 ฉบับต่อ
ปีงบประมาณ)

42. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการตรวจ
ราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
42.1 ไตรมาส 1 จานวน 269,560 บาท
42.2 ไตรมาส 2 จานวน 614,480 บาท

ผตร.ศธ. และผูเ้ กีย่ วข้องร่วมติดตาม
และสนับสนุนการตรวจราชการ
กับ ผตร.ศธ. ทั้งกรณีปกติ การตรวจ
ราชการกรณีพิเศษ และการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ และการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการที่เป็นจุดเน้นพิเศษ
(Agenda Base) ของ ผตร.ศธ.

1. จานวนครั้งในการลงพื้นที่
ของ ผตร.ศธ. (ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/ปี/
เขตตรวจราชการ)
2. จานวนรายงานผลการตรวจ
ราชการที่เสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า
2 ฉบับ/ปี/เขตตรวจราชการ)

0.2696

0.6145

43. โครงการจัดประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เอกชน

1,231 คน

1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
มีความเข้าใจในนโยบายการจัด
การศึกษาเอกชน (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
สามารถขับเคลือ่ นนโยบายการจัด
การศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด
ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ร้อยละ 80)

0.3000

1.3221

ไตรมาส 1

0.4345
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0.2135

0.0000

0.1659

0.0000

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สตผ.

6

20

12

6

6

0.8840 ผตร.ศธ.

6

20

2

6

6

1.6221

6

20

2

6

6

รวม
0.8139

สช.

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

44. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ

1. คารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
สานัก ของสานักงาน ก.ค.ศ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
2. รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
3. รายงานผลการพัฒนาระบบดิจิทัล
ในการให้บริการบุคลากรภายในและ
ผูร้ ับบริการภายนอก
4. รายงานผลการดาเนินงาน
ด้านจริยธรรมของสานักงาน ก.ค.ศ.

1. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
คารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
สานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ร้อยละของการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดด้านพัฒนาองค์การตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามที่ กพร. สป. กาหนด
3. ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบดิจิทัลในการให้บริการบุคลากร
ภายในและผูร้ ับบริการภายนอก
4. ระดับความสาเร็จในการขับเคลือ่ น
สานักงาน ก.ค.ศ. ให้เป็นองค์กร
คุณธรรม

0.1061

0.3761

45. โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ของสานักงาน ก.ค.ศ.

1. คาของบประมาณรายจ่ายและ
เอกสารประกอบคาชี้แจงฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. รายงานประจาปีเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
3. แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสานักงาน
ก.ค.ศ.

1. สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับจัดสรรงบ
ประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566
2. รายงานประจาปีเกีย่ วกับการ
ดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
3. แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

0.1010

0.3000

46. โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)

รายงานผลการดาเนินงานเกีย่ วกับ
จานวนรายงานผลการตรวจสอบ
งานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น
ภายใน และการบริหารงาน
และการบริหารงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน (11 เรื่อง)

ไตรมาส 1

182

0.0489

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.2189

0.7500 สานักงาน
ก.ค.ศ.

6

20

2

6

6

0.0990

0.5000 สานักงาน
ก.ค.ศ.

6

20

2

6

6

สานักงาน
ก.ค.ศ.

6

20

2

6

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

47. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. รายงานการดาเนินกิจกรรม
จานวน 6 กิจกรรม
2. ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามกิจกรรมของโครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
3. บุคลากร สคบศ. ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ร้อยละของจานวนกิจกรรม
ที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จ (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
สคบศ. ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สคบศ. (ร้อยละ 85)

0.1120

48. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน จานวน 1 แผน
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
2564 ของสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน ฉบับสมบูรณ์
จานวน 1 เรื่อง
ศธจ.สตูล ระยอง เชียงใหม่ กาญจนบุรี
ศรีษะเกษ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน (1 แผน)
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
2564 ของสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน (1 เรื่อง)
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่นวัตกรรม มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่

3.8480

0.2035

3.6843

0.2642

1. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับ
ภาค จานวน 18 ภาค
2. รายงานการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
จานวน 18 ฉบับ
3. บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงาน/ภาคส่วนอืน่ ที่
เกีย่ วข้องในพื้นที่

1. จานวนรายงานการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ระดับภาค (18 ฉบับ)
2. ระดับความสาเร็จในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
(ระดับ 5)

1.8000

1.8000

1.8000

1.8000

49. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานผล
การดาเนินงาน ประจาปี 2564 ของสานักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
50. โครงการขับเคลือ่ นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัด
ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562**

51. โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาสูก่ ารปฏิบัติระดับภาค

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.1500

สคบศ.

6

20

2

6

6

0.3770

0.3770

สกก.

6

20

2

6

6

0.1000

0.1000

สกก.

6

20

2

6

6

6

20

2

6

6

20

2

6

ไตรมาส 1

183

0.0088

0.0292

รวม

8.0000 สบศ.(หลัก)
และ ศธจ.
ในพื้นที่
นวัตกรรม
(ร่วม)
7.2000 ศธภ.1-18

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

2

6

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

52. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

สถานศึกษาและหน่วยงาน
1. จานวนแผนการตรวจราชการ
ทางการศึกษา สังกัดกระทรวง
และแผนการขับเคลือ่ นคุณภาพ
ศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัด 77 จังหวัด การศึกษา ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด (77 ฉบับ)
2. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
(ร้อยละ 80)
3. จานวนรายงานผลการตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(77 ฉบับ)

53. โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

1. แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 77 ฉบับ
2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
(พ.ศ. 2566-2570) จานวน 77 ฉบับ
3. แผนปฏิบัติการศึกษาจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี)

1. จานวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(77 ฉบับ)
2. จานวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
(พ.ศ. 2566-2570) (77 ฉบับ)
3. จานวนแผนปฏิบัติการศึกษาจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี) (77 ฉบับ)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2.5175

1.1688

184

1.1689

2.5175

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

5.0350 ศธจ.77 แห่ง 6

20

2

6

6

2.3377 ศธจ.77 แห่ง 6

20

2

6

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

54. โครงการขับเคลือ่ นการยกระดับคุณภาพการศึกษา 1. มีรูปแบบ/แนวทางการยกระดับ
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ของ กศจ.
ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
ตามบริบทของจังหวัดโดยผ่าน
กระบวนการ มีส่วนร่วม
ของส่วนราชการ หน่วยงาน
สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ
และสถาบันที่จัดการศึกษาอืน่
ทั้ง 77 จังหวัด
2. มีกลไกการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
ทั้ง 77 จังหวัด
3. มีตัวชี้วัดการดาเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในจังหวัดตามบริบทของจังหวัด
ทั้ง 77 จังหวัด

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ทุกจังหวัดมีรูปแบบ/แนวทาง
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด
ที่กาหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
2. ทุกจังหวัดมีตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานขับเคลือ่ นรูปแบบ/
แนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบท
ของจังหวัด ที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
และมีส่วนร่วมในการประเมิน

ไตรมาส 1
1.7500

185

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1.7500

1.7400

1.7593

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

6.9993 ศธจ.77 แห่ง 6

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

20

2

6

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
5.6 กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้างอานาจหน้าที่
ของหน่วยงาน (จานวน 2 โครงการ)
1. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0040

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎี
การมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ของสานักงาน ก.พ.ร.
2. เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม
เกีย่ วกับการสร้างการมีส่วนร่วม
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในปัจจุบัน
3. เพื่อจัดทาแผนส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
4. จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเสนอผูบ้ ริหารเพื่อทราบ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความคุม้ ค่าในการปฏิบัติ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ ว
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กับการสร้างความคุม้ ค่าในการปฏิบัติ
ราชการแก่บุคลากร ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อจัดทาเกณฑ์การประเมิน
ความคุม้ ค่าในการปฏิบัติราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. ร้อยละของบุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการ แนวคิด
และทฤษฎีการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ของสานักงาน ก.พ.ร. (ร้อยละ 90)
2. ระดับความสาเร็จในการศึกษา
สภาพการมีส่วนร่วมเกีย่ วกับ
การสร้างการมีส่วนร่วมของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในปัจจุบัน (ระดับ 5)
3. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 5)
4. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ระดับ 5)
1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การสร้างความคุม้ ค่าในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
เกณฑ์การประเมินความคุม้ ค่าในการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 5)

0.0040

186

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.0792

0.0792

0.1624

0.0792

0.0792

0.1584

กพร.

6

20

2

6

6

0.0040

กพร.

6

20

2

6

6

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

5.7 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือน/บุคลากรทางการ
ศึกษาอืน่ (จานวน 2 โครงการ)

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1.3940

0.7280

0.5880

2.7100

1. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารงานบุคคล (1 ระบบ)
2. ประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบัติการใช้
งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารงานบุคคล จานวน 10 ครั้ง
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและ
ทดแทน จานวน 3 รายการ
4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนา
จานวน 3 ระบบ

0.9840

0.7280

0.5880

2.3000 สานักงาน
ก.ค.ศ.

6

20

2

6

6

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงาน ประชุมสัมมนาผูแ้ ทนสานักงาน ก.ค.ศ. ประชุมสัมมนาผูแ้ ทนสานักงาน ก.ค.ศ.
บุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)
(ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง)
2. ผูแ้ ทนสานักงาน ก.ค.ศ.
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) มีความเข้มแข็ง สามารถนาไป
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพระบบ
การบริหารงานบุคคล

0.4100

0.4100 สานักงาน
ก.ค.ศ.

6

20

2

6

6

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
และการให้บริการงานบุคคลผ่านระบบดิจิทัล

1. รายงานการตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารงานบุคคล
2. การชี้แจงและฝึกปฏิบัติการใช้งาน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารงานบุคคล
3. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์ เพิ่มเติม
และทดแทน
4. ระบบตรวจสอบคาสัง่ ให้มีและ
เลือ่ นวิทยฐานะแบบมีเงื่อนไข ระบบ
เลือ่ นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเว็บไซต์
สานักงาน ก.ค.ศ.
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

5.8 กลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(จานวน 25 โครงการ)

1.5323

2.8629

1. โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
สมรรถนะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

0.1000

0.2450

1.1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาบุคลากรของ สป.

สป. มีทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนอืน่ ๆ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
สป. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2570 (ระยะยาว)

1.2 ปลูกฝังกระบวนการทางความคิดความเชื่อ
ค่านิยม อุดมการในการทางานเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวมด้วยสานึกและความรับผิดชอบแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.

1. มีหลักสูตรกลางสาหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของ สป.
2. บุคลากรผูป้ ฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคล มีความรู้ความเข้าใจ
ในหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลตาม พรบ.
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
3. เจ้าหน้าที่กระทาผิดลดลง
(ข้อร้องเรียนลดลง)

0.2450

2. โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร
“การเป็นข้าราชการที่ดี”

ข้าราชการที่อยูใ่ นระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(ประมาณ 100 คน) 2 รุ่น
ข้าราชการและบุคลากรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
200 คน

ผูบ้ ังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของผูผ้ ่านการฝึกอบรม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ร้อยละ 85)

0.1600

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ

3.8225

5.6953

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สอ.

6

20

2

6

2

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

13.9130

0.3450

0.1000

0.1000

0.0832
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ความสอดคล้อง

0.2450

0.2476

0.1600

0.3200

สอ.

6

20

2

6

2

0.1253

0.4561

ศทก.

6

20

2

6

2

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

4. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางด้านกฎหมาย
เกีย่ วกับการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด จานวน
100 คน

ร้อยละของผูผ้ ่านการอบรมกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาทักษะทางด้าน
กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ร้อยละ 80)

5. กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 50 คน

ร้อยละของผูผ้ ่านการอบรมกิจกรรม
การเสริมสร้างและพัฒนาวินัย
ข้าราชการ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ร้อยละ 85)
ร้อยละของผูผ้ ่านการอบรมกิจกรรม
การอบรมหลักสูตรการดาเนินการ
ทางวินัยตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
(ร้อยละ 80)

6. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย 1. ข้าราชการในสังกัดสานักงาน
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.
ศึกษาธิการจังหวัด แห่งละ 1 คน
2550
จานวน 77 คน
2. ข้าราชการในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 แห่งละ 1 คน
จานวน 18 คน รวม 95 คน
7. โครงการพัฒนาการบริหารการเงิน การคลัง และ บุคลากรกลุม่ เป้าหมายเข้ารับ
การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินสาหรับ
การอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย
ผูต้ รวจสอบภายในและผูท้ ี่เกีย่ วข้องของสานักงาน
ที่กาหนด
ศึกษาธิการจังหวัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.0780

สน.

6

20

2

6

2

0.3750

สน.

6

20

2

6

2

0.1780

0.1780

สน.

6

20

2

6

2

0.1500

0.1500

ตสน.

6

20

2

6

2

0.0780

0.3750

1. ร้อยละของบุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
ที่เข้ารับการอบรมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด (ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ การอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การบริหาร การเงิน การคลังเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 85)
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ความสอดคล้อง
รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานและการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
2. บุคลากรมีจิตสาธารณะและ
จิตสานึก โดยนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการดาเนินการใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพ

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ (ร้อยละ 80)
2. บุคลากรที่เข้าร่วมมีจิตสาธารณะ
และมีจิตสานึกบาเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม

9. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหลักสูตรต่างๆ
(บุคลากรของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.)
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
ของข้าราชการ ศทก.
สารสนเทศและการสือ่ สาร
จานวน 35 คน
11. โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
การทางาน ศทก.
สารสนเทศและการสือ่ สาร จานวน
46 คน

ไตรมาส 1

0.0588
ร้อยละของบุคลากร ศทก. ที่ได้รับ
การพัฒนานาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 85)
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 85)

0.2308

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้าง
บุคลากรสานักงาน ก.ค.ศ. ที่เป็น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสานักงาน ก.ค.ศ. กลุม่ เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ
ของตาแหน่งและสามารถขับเคลือ่ น
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จานวนบุคลากรสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมายได้รับการพัฒนา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

0.1162

13. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสานักนิติการ สป. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
14. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ สร.ศธ.

บุคลากรสานักนิติการ สป.
จานวน 48 คน

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม (ร้อยละ 60)

บุคลากร สร.ศธ.ข้าราชการ (28)
พนักงานราชการ (2) ลูกจ้างประจา
(1) รวม 31 คน

1. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีเข้าร่วม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม (ไม่น้อยกว่าระดับดี)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.0588

190

0.3000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

0.0500

สนย.

6

20

2

6

2

0.0588

0.0588

0.2352

สนย.

6

20

2

6

2

0.0641

0.0641

0.3590

ศทก.

6

20

2

6

2

0.2382

ศทก.

6

20

2

6

2

3.6500 สานักงาน
ก.ค.ศ.

6

20

2

6

2

0.0268

สน.

6

20

2

6

2

0.7000

สร.

6

20

2

6

2

0.7544

2.0750

0.0268

0.1000

รวม

0.0500

0.2382

0.7044

ความสอดคล้อง

0.1000

0.2000

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุม่ ตรวจสอบภายใน บุคลากรสังกัด ตสน. ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร

เชิงคุณภาพ
16. โครงการพัฒนาศักยภาพผูช้ ่วยผูต้ รวจราชการและ ผูช้ ่วยผูต้ รวจราชการกระทรวง
บุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ ประจาปี
ศึกษาธิการหรือบุคลากรสนับสนุน
งบประมาณ พ.ศ. 2565
การตรวจราชการ สานักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป.
จานวน
2 คน
17. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
เพื
่อพัฒนาบุคลากร จานวน 45 คน
ด้านการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
และการติดตามประเมินผล ประจาปีงบประมาณ
ภารกิจขององค์กร เพื่อแลกเปลีย่ น
พ.ศ. 2565
เรียนรู้ และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ
เครือข่ายการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

0.0780

ตสน.

6

20

2

6

2

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีระยะเวลา
ในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตรตามที่สานักนายกรัฐมนตรี
กาหนด

0.0360

0.0360

สตผ.

6

20

2

6

2

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการปฏิบัติงานสนับสนุน
การตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (มีความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 85)

0.3340

0.3340

สตผ.

6

20

2

6

2

0.4450

สนย.

6

20

2

6

2

0.1450

กพร.

6

20

2

6

2

1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อโครงการ
(ร้อยละ 80)
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามแนวทางการทางานแบบมีส่วนร่วม

19. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุม่ พัฒนา
ระบบราชการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ผ่านการประเมิน ร้อยละ 80

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการผ่านการประเมิน
(ร้อยละ 80)

0.0600

ย.ชาติ

0.0040

บุคลากรของสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานชั่วคราว จานวน 80 คน

0.0060

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวม

1. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบภายใน ผ่านการ
ฝึกอบรม ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพฯ อย่างน้อย 30 ชม./คน/ปี
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอืน่
ผ่านการฝึกอบรบอย่างน้อย 10 ชม./
คน/ปี (ร้อยละ 80)

18. โครงการพัฒนาองค์กร (Organization
Development) สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

0.0080

ความสอดคล้อง

0.4450

0.1450
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
20. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักบูรณาการ
กิจการ
การศึโครงการส่
กษา งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
21.
ของบุคลากร สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ประจาปี 2565
22. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ของสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ประจาปี 2565
23. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของสานักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจาปี 2565
24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค

25. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1
0.0325

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0325

0.3179

0.6000

0.1275

0.0108

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

0.3937

สบศ.

6

20

2

6

2

0.7275

สกก.

6

20

2

6

2

0.6000

สกก.

6

20

2

6

2

0.3000

สกก.

6

20

2

6

2

รวม

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ผูบ้ ริหาร บุคลากร สบศ.สป.

จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80)

บุคลากรสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน จานวน 85 คน

ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ 80)

บุคลากรสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน จานวน 85 คน

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 85)

บุคลากรสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน และผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
จานวน 100 คน
บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1-18 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ประสิทธิภาพและทักษะการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น บุคลากร มีความสุข
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเกิด
ความสามัคคีในองค์กร ทาให้พัฒนา
กระบวนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85

0.3000

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

0.3062

0.3063

0.6125 ศธภ.1-18

6

20

2

6

2

1. บุคลากรในสานนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกคน ทุกจังหวัด ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะหลัก
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกคน ทุกจังหวัด ได้รับการ
พัฒนาด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการ
ภาครัฐ

1. ร้อยละของบุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามหลักสูตร (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของบุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
(ร้อยละ 100)

1.5400

1.5400

3.0800 ศธจ.77 แห่ง 6

20

2

6

2

0.6000
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
5.9 กลุ่มโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา
(จานวน 3 โครงการ)
1. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเครือข่ายการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. โครงการระบบถ่ายทอดสด Live Streaming
ของสานักงาน ก.ค.ศ.

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

0.5816

0.6380

0.5816

0.4253

2.2266

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

1. เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
รูปแบบหนังสือ
2. การเผยแพร่วีดิทัศน์/คลิปสัน้
(DVD/VCD/CD)
3. การเผยแพร่สอื่ สังคมออนไลน์
(social media)
4. อินโฟกราฟิก/ภาพเคลือ่ นไหว
เพื่อการสือ่ สาร
5. ประชุมสัมมนาเครือข่ายเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
6. นิทรรศการ
7. วารสารข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (e-Book)

1. เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
รูปแบบหนังสือ จานวน 5,000 ชุด
2. การเผยแพร่วีดิทัศน์/คลิปสัน้
(DVD/VCD/CD) (5 เรื่อง)
3. การเผยแพร่สอื่ สังคมออนไลน์
(social media) (24 ครั้ง)
4. อินโฟกราฟิก/ภาพเคลือ่ นไหว
เพื่อการสือ่ สาร (10 เรื่อง)
5. ประชุมสัมมนาเครือข่าย
เพื่อการประชาสัมพันธ์ (1 ครั้ง)
6. นิทรรศการ จานวน 1 ครั้ง
7. วารสารข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (e-Book) (4 ฉบับ)

0.4813

0.5775

0.4813

0.3850

1.9250 สานักงาน
ก.ค.ศ.

6

20

2

6

6

1. สานักงาน ก.ค.ศ. จัดหาอุปกรณ์
ระบบถ่ายทอดสด Live Streaming
จานวน 10 รายการ
2. เพิ่มช่องทางในการสือ่ สารสองทาง
กับกลุม่ เป้าหมายของสานักงาน ก.ค.ศ.
(2 Way Communication) โดย
ระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming)
ของสานักงาน ก.ค.ศ. เป็นช่องทาง
ให้ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา

1. สานักงาน ก.ค.ศ. มีอุปกรณ์ระบบ
ถ่ายทอดสด Live Streaming
(10 รายการ)
2. สามารถสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
ในด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้อย่างอย่างทั่วถึง
ถูกต้อง และรวดเร็ว

0.0504

0.0605

0.0504

0.0403

0.2016 สานักงาน
ก.ค.ศ.

6

20

2

6

6
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3. โครงการผลิตและจัดทาสือ่ สาหรับเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
ของโครงการ
ผลิตและจัดทาวารสารความร่วมมือ
กับต่างประเทศของกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึง่ มีเนื้อหาทางวิชาการ
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงาน การศึกษาและการวิจัย
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตาม
ช่องทางต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
จานวนวารสารความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (4 ฉบับ)

ไตรมาส 1
0.0500
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งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.0500

ความสอดคล้อง
รวม
0.1000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สต.

6

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

20

2

6

นโยบาย ศธ. ปี 65
ย.ศธ.
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

6

ส่วนที่ 6 งำน/โครงกำรที่ยังไม่มีงบประมำณดำเนินกำร
กลุ่มโครงกำร/โครงกำร/
กิจกรรมหลัก

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด

รวมจำนวน 22 โครงกำร
ตสน. จำนวน 4 โครงกำร
1. โครงการการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ติดตามการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังและการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
2. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป.
ประจากระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยรับตรวจได้รับการติดตามการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน

ไตรมำส 1

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4

4. โครงการบูรณาการแผนการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในสานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศึกษาธิการจังหวัดมีการจัดทาแผน
การตรวจสอบภายในประจาปี

แผน แผน แผนฯ
ย.ชำติ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบำย ศธ. ปี 65
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ย.ศธ.

2.4231

5.6574

4.1295

12.6739

0.0100

0.1100
0.1000

0.1100

0.4700

0.7000
0.1000

ตสน.

6

20

2

6

6

จานวนหน่วยรับตรวจได้รับการ
ติดตามการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะในรายงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังและการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน
(23 หน่วยงาน)

จานวนฐานข้อมูลหน่วยรับตรวจ
ของ หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(1 ฐานข้อมูล)
ร้อยละของจังหวัดที่ผตู้ รวจสอบ
ภายในปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
(ร้อยละ 100)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

0.4639

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล รายงานผลการตรวจสอบและ
ภาคราชการของ ค.ต.ป.ศธ. จัดส่ง ค.ต.ป. ประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ศธ. จัดส่ง ค.ต.ป. ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด (1 ครั้ง)
โครงสร้างฐานข้อมูลหน่วยรับตรวจ
ของหน่วยตรวจสอบภายในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

ควำมสอดคล้อง
รวม

0.0100
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0.0100

0.1000

0.2000

0.3000

ตสน.

6

20

2

6

6

0.0100

0.0200

0.0500

ตสน.

6

20

2

6

6

0.2500

0.2500

ตสน.

6

20

2

6

6

กลุ่มโครงกำร/โครงกำร/
กิจกรรมหลัก
สตผ. จำนวน 5 โครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด

ไตรมำส 1
0.1512

1. โครงการติดตามและรายงานผลการ
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทารายงานผล
การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงาน
ผลการตรวจราชการฯ จานวน 2 ครั้ง
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 40 คน
2. เอกสารรายงานผลการตรวจราชการฯ
จานวน 1 ฉบับ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
รายงานผลการตรวจราชการฯ
(2 ครั้ง ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 40 คน)
2. เอกสารรายงานผลการตรวจ
ราชการฯ (1 ฉบับ)

2. โครงการประเมินการดาเนินงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดด้านการตรวจ
ราชการ การติดตามประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
2.1 ลงพื้นที่ประเมินสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดของคณะกรรมการประเมินฯ จานวน
18 ชุด จัดสรรให้สานักงานศึกษาธิการภาค
18 ภาคๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 360,000
บาท

1. เสริมสร้างศักยภาพการดาเนินงาน
1. การส่งเสริมศักยภาพการ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการ
โดยประเมินการดาเนินงานของสานักงาน จังหวัดด้านการตรวจราชการการ
ศึกษาธิการจังหวัดด้านการตรวจราชการ ติดตามประเมินผล และนิเทศ
การติดตามประเมินผล และการนิเทศ
การศึกษา (77 จังหวัด)
การศึกษา จานวน 77 แห่ง
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงาน
2. การจัดทาเกณฑ์การประเมิน เครื่องมือ ศึกษาธิการจังหวัดที่ดาเนินงานได้มี
ประเมิน และคูม่ ือการประเมิน สานักงาน ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
ศึกษาธิการจังหวัดด้านการตรวจราชการ ระดับประเทศ (6 รางวัล)
การติดตามประเมินผล และการนิเทศ
3. กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอ
2565 จานวน 1 ชุด
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงาน
ด้านการตรวจราชการ การติดตาม
ศึกษาธิการจังหวัดที่ดาเนินงานได้มี
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับประเทศ จานวน 6 รางวัล
4. ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานด้านการตรวจราชการ
การติดตามประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 1 ชุด
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งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
0.1430

2.0376

ควำมสอดคล้อง
รวม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ย.ชำติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบำย ศธ. ปี 65
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ย.ศธ.

0.9238

3.2555

0.2813

0.2813

สตผ.

6

20

2

6

6

0.3600

0.3600

สตผ.

6

20

2

6

6

กลุ่มโครงกำร/โครงกำร/
กิจกรรมหลัก
3. โครงการติดตามประเมินผลการใช้ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560
3.1 ติดตามประเมินผลสภาพการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
เป็นเงิน 151,200 บาท
3.2 ติดตามประเมินผลสภาพการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
เป็นเงิน 143,000 บาท
3.3 สารวจความคิดเห็นของผูร้ ับบริการและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้แบบฟอร์มออนไลน์
และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทารายงาน
การติดตามประเมินผลฯ และข้อเสนอในการ
ปรับปรุงระบบการตรวจราชการ การติดตาม
การตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นเงิน 163,450 บาท
4. โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เจ้าหน้าที่
ที่เกีย่ วข้องในการดาเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และผูเ้ กีย่ วข้อง
จากหน่วยงานต่างๆ

เป้ำหมำย
ของโครงกำร
1. รายงานการติดตามประเมินผลสภาพ
การดาเนินงานตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การ
ติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
2. ข้อเสนอในการปรับปรุง พัฒนาระบบ
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
1. รายงานการติดตามประเมินผล
สภาพการดาเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ตรวจราชการ การติดตาม การ
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ.
2560
2. ข้อเสนอในการปรับปรุง พัฒนา
ระบบการตรวจราชการ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในการดาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
และผูเ้ กีย่ วข้องจากหน่วยงานต่างๆ

1. คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
2. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในการ
ดาเนินงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี

ไตรมำส 1
0.1512
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งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
0.1430

ควำมสอดคล้อง
รวม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ย.ชำติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบำย ศธ. ปี 65
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ย.ศธ.

0.1635

0.4577

สตผ.

6

20

2

6

6

0.0264

0.0264

สตผ.

6

20

2

6

6

กลุ่มโครงกำร/โครงกำร/
กิจกรรมหลัก
5. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ต้นแบบเป็นฐาน**
5.1 ลงพื้นที่จัดการประชุมชี้แจง/จัดทา
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศธ. สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงินที่เกีย่ วข้อง/
ร่วมประชุม Focus Group/กากับ ติดตามและ
ประเมินผล/จัดประชุมศึกษา ถอดบทเรียน/
ประชุมจัดทารายงานผลการดาเนินงานฯ
เป็นเงิน 2,037,560 บาท
5.2 จัดการประชุม/กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
เป็นเงิน 92,600 บาท

เป้ำหมำย
ของโครงกำร
1. มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่าง
เพื่อศึกษา ถอดบทเรียนระบบบริหาร
จัดการเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 แห่ง
2. มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบที่เข้า
ร่วมโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้
สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
พื้นที่นาร่อง จานวน 12 แห่ง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ
ในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
หนี้สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบมี
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
1. การจัดให้มีระบบการตัดเงินเดือน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องสามารถ
ควบคุมไม่ให้ข้าราชการกูเ้ กิน
ศักยภาพของเงินเดือน และหลังจาก
หักชาระหนี้แล้วข้าราชการจะมีเงิน
เหลือในแต่ละเดือนเพียงพอที่จะใช้
ดารงชีพอย่างมีศักดิศ์ รี
2. ให้เจ้ากระทรวงต่อรองกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงิน
ให้มีการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ
อย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

ผตร.ศธ. และผูเ้ กีย่ วข้องร่วมติดตามและ
สนับสนุนการตรวจราชการ กับ ผตร.ศธ.
ทั้งกรณีปกติ การตรวจราชการกรณีพิเศษ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการ
และการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจราชการที่เป็น
จุดเน้นพิเศษ (Agenda Base)
ของ ผตร.ศธ.
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผูต้ รวจราชการ
ผตร.ศธ. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
2565
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. จานวนครั้งในการลงพื้นที่
ของ ผตร.ศธ. (ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/
ปี/เขตตรวจราชการ)
2. จานวนรายงานผลการตรวจ
ราชการที่เสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า
2 ฉบับ/ปี/เขตตรวจราชการ)

ผตร.ศธ. จำนวน 3 โครงกำร
1. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการตรวจ
ราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ไตรมาส 3 จานวน 1,099,040 บาท
- ไตรมาส 4 จานวน 1,099,040 บาท

ไตรมำส 1

0.3027

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลา
ในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

0.2950

198

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4

0.0201

ควำมสอดคล้อง
รวม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ย.ชำติ

สตผ.

3

12

12

1

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบำย ศธ. ปี 65
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

5

ย.ศธ.

2.0376

0.0926

2.1302

2

1.1191

1.1191

2.5611

1.0990

1.0990

2.1981 ผตร.ศธ.

6

20

2

6

6

0.2950 ผตร.ศธ.

6

20

2

6

2

กลุ่มโครงกำร/โครงกำร/
กิจกรรมหลัก
3. โครงการติดตามผลการดาเนินงานที่เป็น
นโยบายและจุดเน้นของผูต้ รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

เป้ำหมำย
ของโครงกำร
1. การจัดประชุมคณะทางานฯ จานวน
10 ครั้ง
2. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล จานวน 9 ชุด
3. จัดทารายงานการติดตามฯ จานวน
9 ชุด

สอ. จำนวน 5 โครงกำร
1. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม
บุคลากรของ สป.
และอุดมการณ์ สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ยุคใหม่ของ สป.ศธ.
1.1 ทบทวนค่านิยมองค์การของสป.ศธ.
1.2 ปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth
Mindset)
1.3 ปลูกฝังกรอบความคิดแบบมุ่งเน้น
ส่วนรวม (Outward Mindset)
1.4 ปลูกฝังกรอบความคิดแบบสากล
(Global Mindset)
1.5 ลูกฝังกรอบความคิดในการทางาน
ยุคดิจิทัล (Digital Mindset)
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้าน
ทักษะที่จาเป็นในการขับเคลือ่ นการปฏิรูปภาครัฐ
สอดรับการทางานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล
และศตวรรษที่ 21
2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ด้านทักษะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillset)
(4 กิจกรรมย่อย)

พัฒนาบุคลากร สป. ให้มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่จาเป็นในการขับเคลือ่ นการ
ปฏิรูปภาครัฐ สอดรับการทางานและการ
ใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21
บุคลากร สป. มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเชิงยุทธศาสตร์
ในการปฏิบัติงานได้

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งที่จัดประชุม
คณะทางานฯ ตัง้ แต้ 6 ครั้งขึ้นไป
โดยแต่ละครั้งมีจานวนผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
2. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลตัง้ แต่
6 ชุดขึ้นไป
3. รายงานผลการติดตาม ฯ จานวน
6 ชุดขึ้นไป

ไตรมำส 1
0.0077

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4

ควำมสอดคล้อง
รวม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

0.0201

0.0201

0.0201

0.0680 ผตร.ศธ.

2.1500

1.4500

0.9500

4.5500

สป. มีค่านิยมร่วมขององค์กร และมี
กรอบความคิดและพฤติกรรม
ตามเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐของสานักงาน ก.พ.
สป. มีค่านิยมร่วมขององค์กร

0.7500

0.6000

0.0000

1.3500

บุคลากร สป. มีกรอบความคิดและ
พฤติกรรมตามเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐของสานักงาน ก.พ.
บุคลากร สป. มีกรอบความคิดและ
พฤติกรรมตามเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐของสานักงาน ก.พ.
บุคลากร สป. มีกรอบความคิดและ
พฤติกรรมตามเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐของสานักงาน ก.พ.
บุคลากร สป. มีกรอบความคิดและ
พฤติกรรมตามเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐของสานักงาน ก.พ.
บุคลากร สป. ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า 300 คน

0.1500

0.1500

0.3000

0.1500

0.1500

0.3000

0.1500

0.1500

0.3000

0.1500

0.1500

0.3000

0.7500

0.7500

0.7500

2.2500

0.3000

0.3000

0.3000

0.9000

0.1500
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ย.ชำติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบำย ศธ. ปี 65
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ย.ศธ.

6

20

2

6

6

สอ.

6

20

2

6

2

สอ.

6

20

2

6

2

0.1500

กลุ่มโครงกำร/โครงกำร/
กิจกรรมหลัก
2.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเกีย่ วกับ
ทักษะด้านภาวะผูน้ า (Leadership Skillset)
(6 กิจกรรมย่อย)
3. โครงการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
แบบต่อเนื่องระยะที่ 3
4. โครงการพัฒนาและขยายผลจิตอาสาของ สป.

เป้ำหมำย
ของโครงกำร
บุคลากร สป. มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านภาวะผูน้ า
ในการปฏิบัติงานได้
สป. มีแผนสืบทอดตาแหน่ง

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ข้าราชการ สป. ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า 300 คน

ไตรมำส 1

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
0.4500

จานวนแผนสืบทอดตาแหน่ง
(1 ฉบับ)
ข้าราชการ บุคลากรของสานักงาน
1. บุคลากร สป. มีความรู้ความเข้าใจ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชน เกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ทั่วไปได้รับความรู้และความเข้าใจ
ประเทศไทยและกิจกรรมจิตอาสา
เกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
2. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับประวัติศาสตร์
และให้มีความตระหนักและสานึก
ชาติไทย และกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มขึ้น
ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
3. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
พระมหากษัตริย์ มีความเข้าใจเกีย่ วกับ
(ร้อยละ 80 ของกลุม่ เป้าหมาย)
กิจกรรมจิตอาสาเพิ่มขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมให้
ความช่วยเหลือสังคมตามภารกิจหน้าที่ที่
รับผิดชอบต่อไปในอนาคต
5. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สป. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของ สป.ศธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวง
2566 - 2570
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. 2566 - 2570
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของสานักงานปลัดกระทรวง
เพื่อพัฒนาบุคลากร สป.ศธ. ให้มีความรู้ ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
ทักษะ สมรรถนะ รองรับการปฏิบัติงานใน พ.ศ. 2566 - 2570
ศตวรรษที่ 21 และรัฐบาลดิจิทัล

0.4500

0.5000
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รวม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ย.ชำติ

0.1500

สอ.

6

20

2

6

6

0.1000

0.2000

สอ.

6

20

2

6

2

0.1000

0.6000

สอ.

6

20

2

6

6

0.4500

0.1500
0.1000

ควำมสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบำย ศธ. ปี 65
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ย.ศธ.

1.3500

กลุ่มโครงกำร/โครงกำร/
กิจกรรมหลัก
กพร. จำนวน 5 โครงกำร
1. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการของกระทรวงและสานักงาน
ปลัดกระทรวง (พ.ศ. 2564-2565)

เป้ำหมำย
ของโครงกำร
1. กระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ
(พ.ศ. 2564-2565)
2. มีเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. มีระบบติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการ (พ.ศ. 2564-2565)
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
4. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2564-2565)

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด

ไตรมำส 1

1. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ของกระทรวงและสานักงานปลัด
กระทรวง (ระดับ 5)
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ
พัฒนาระบบราชการของกระทรวง
และสานักงานปลัดกระทรวง
(ระดับ 5)
3. ระดับความสาเร็จในการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบ
ราชการภายในกระทรวงและ
สานักงานปลัดกระทรวง (ระดับ 5)

201

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4

ควำมสอดคล้อง
รวม

0.9407

0.6666

1.6073

0.0792

0.0792

0.1584

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ย.ชำติ

กพร.

6

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

20

2

6

นโยบำย ศธ. ปี 65
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ย.ศธ.

6

กลุ่มโครงกำร/โครงกำร/
เป้ำหมำย
กิจกรรมหลัก
ของโครงกำร
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
มีแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
2. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยูใ่ นระดับมาตรฐาน
3. หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 113
หน่วยงาน (ส่วนกลาง 18 หน่วยงาน
(สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุม่ ) ,สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 สานัก, สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 77 สานัก) ลงนาม
คารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการ
ยกระดับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อมุ่งสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา
คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 เล่ม
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 เล่ม
3. รายงานผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการปรับ
ปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการประเมินผล
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ระดับมาตรฐาน)
2. จานวนหน่วยงานในระดับสานัก
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่จัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
(สานักในส่วนกลาง 18 สานัก
(สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุม่ ) ,
สานักงานศึกษาธิการภาค 18 สานัก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 77
สานัก)
3. ระดับความสาเร็จของการนิเทศ
ให้คาปรึกษา (ระดับ 3)
4. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ตัวชี้วัดแบบบูรณาการ (ระดับ 3)
ร้อยละของความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมสนับสนุนการ
นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และนวัตกรรมเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการองค์การมาใช้
ในการปฏิบัติงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ร้อยละ 90)

ไตรมำส 1
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งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4

ควำมสอดคล้อง
รวม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ย.ชำติ

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบำย ศธ. ปี 65
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ย.ศธ.

0.3642

0.0840

0.4482

กพร.

6

20

2

6

6

0.3464

0.3464

0.6928

กพร.

6

20

2

6

6

กลุ่มโครงกำร/โครงกำร/
กิจกรรมหลัก
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
งานเชิงบูรณาการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง

เป้ำหมำย
ของโครงกำร
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการ
พัฒนาระบบงานเชิงบูรณาการ
2.เพื่อจัดทาระบบงานเชิงบูรณาการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อจัดทาข้อเสนอการในการพัฒนา
องค์กรในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนากฎหมาย เป็นต้น

5. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุม่ พัฒนาระบบ
บริหาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 1 แผน

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จข้อเสนอ
การในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ระดับ 5)
2. ร้อยละความความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เกีย่ วกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เกีย่ วกับการพัฒนาระบบงานเชิง
บูรณาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
3. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ระบบงานเชิงบูรณาการ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ระดับ 5)
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผน
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับ 4)

ไตรมำส 1

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
0.1509

0.1570
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ควำมสอดคล้อง
รวม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ย.ชำติ

0.1509

กพร.

6

20

2

6

6

0.1570

กพร.

6

20

2

6

6

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

นโยบำย ศธ. ปี 65
หลัก เร่งด่วน จุดเน้น

ย.ศธ.

ส่วนที่ 7
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรร) กำหนด
ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติ ด ตามและรายงาน เป็ น การติ ด ตามและรายงานผลความก้ า วหน้ า /ผลการ
ดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน
3 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301,
302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการประจำปี (รายไตรมาส) เป็ น การรายงานผลความก้ าวหน้ า /ผลการดำเนิน งาน/ผลสั มฤทธิ์
ของแผน/งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี
และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อ
สิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. การประเมิน ผลแผนปฏิบัติ ราชการฯ เป็นการประเมินผลลั พธ์ /ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุ ด
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการ
ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่ จัดทำขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อ
สิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน
2.3 การจั ด ทำรายงานผลการประเมิ น ความสำเร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ โดย
ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ

-------------------------
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ภาคผนวก

206

ภาคผนวก 1
รายละเอียดตัวชี้วัด
เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัด
รายประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

207

รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
*******************
1. ผลคะแนนประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ทีส่ ำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” หรือ “ระดับ A” หรือระหว่างค่าคะแนน
“85.00 - 94.99”
ข้อมูลที่ใช้
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ครบ 10 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ITA ได้แก่ 1) การปฏิบัติห น้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้
อำนาจ 4) การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ 5) การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต 6) คุ ณ ภาพการดำเนิ น งาน
7) ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร 8) การปรับ ปรุง ระบบการทำงาน 9) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล 10) การป้ อ งกั น
การทุจริต
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลคะแนนประเมิ น รายตั ว ชี้ วั ด (แบบ IIT) รายเครื่อ งมื อ (แบบ EIT) และคะแนนรวม
(แบบ OIT) นำมาคำนวณเป็นผลรวมของคะแนนแบบสำรวจถ่วงน้ำหนัก
อนึ่ง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนด
เป้ าหมาย ภายในปี 2565 ไม่น้ อยกว่ าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องได้ค่าประเมิน ITA คิดเป็ น
85 คะแนนขึ้นไป
2. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นสั งกั ด โรงเรี ย นเอกชนที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จำนวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ที่เข้ารับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และได้คะแนน
แต่ละวิชาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เทียบกับจำนวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช.
ที่เข้าสอบทั้งหมด จำแนกตามรายวิชา
ข้อมูลที่ใช้
คะแนนการทดสอบระดับชาติแต่ละวิชา ของนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน
สังกัด สช. จำแนกรายคน
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลรวมของจำนวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช. ที่มีผลการทดสอบ
(O-NET) ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป x 100 ÷ จำนวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 สังกัด สช.ทั้งหมดที่เข้าสอบ จำแนก
ตามรายวิชา
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพิ่มขึ้น (กศน.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
ผลคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น
(N-NET) สังกัด กศน. ทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย)
เฉลี่ยรวมในแต่ละภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ข้อมูลที่ใช้
ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (NNET) สังกัด กศน. ทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย) แต่ละภาคเรียน
ภายในรอบเวลาหนึ่งปีงบประมาณ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
สังกัด กศน. แต่ละระดับการศึกษา ÷ 3 ระดับการศึกษา ในแต่ละภาคเรียน
6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) (กศน.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จำนวนครั้งของประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ที่ กศน.จัดเพื่อการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
ข้อมูลที่ใช้
1. รายงานการบริการการเรียนรู้ตามหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่ กศน.แต่ละ
อำเภอจัดขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรอบปีงบประมาณ
2. จำนวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ของ กศน.ที่จัดขึ้น เพื่อการศึกษาในรูปแบบการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จำแนกราย
สถานศึกษา
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แจงนับจำนวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ชอง กศน.ที่จัดขึ้นเพื่อการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จำแนกราย
สถานศึกษา
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7. ร้อยละของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และ
สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ./สคบศ./กศน./สช.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะเฉพาะประจำตำแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนำ
ผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับ จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับ
การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำแนกตามประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากร
ทางการศึกษาอืน่ พนักงาน และลูกจ้าง
จำนวนครู และจำนวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) (2) สังกัดสำนักงาน
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และนำผลการ
พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับจำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ
ข้อมูลที่ใช้
1. จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายให้ ได้รับการพัฒ นาสมรรถนะเฉพาะประจำตำแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. รายงานการติดตามประเมินผลข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค (2) พนั กงานราชการ และลูกจ้าง ที่ผ่ านตามเกณฑ์ การประเมิน ผลการประกันคุณ ภาพการ
ฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
3. จำนวนครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ที่ เป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายให้ ได้ รั บ การพั ฒ นา
สมรรถนะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4. รายงานการติดตามประเมินผลครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะวิชาชีพระดับพอใช้ หรือปานกลางขึ้นไป และนำผลการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกประเภทที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะประจำตำแหน่งตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ ซึ่งผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ผลการประกัน
คุณ ภาพการฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนำผลการพัฒ นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน X 100 ÷ จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของ
สป. ในรอบปีงบประมาณ
2. จำนวนครูและบุ คลากรทางการศึกษาอื่น สั งกัดสำนั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำแนกประเภทตำแหน่งที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน X 100 ÷
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะในรอบปีงบประมาณ
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นิยามศัพท์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมที่ 7 ร้อยละของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ./
สคบศ./กศน./สช.)
“ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ” หมายความถึ ง บุ ค คลซึ่ ง ไดรั บ บรรจุ แ ละแตงตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้รับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ในกระทรวงกรมฝายพลเรือน
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความถึง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค (2) ทีส่ ำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทต่าง ๆ (อ้างอิง
พ.ร.บ.ระเบี ย บข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38) ดังนี้ (เช่น ข้าราชการ
พลเรือนในสังกัด ศปบ.จชต. และสังกัด สกก.)
- ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหารระดับสูง
- ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น
- ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการระดับต้น
- ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
“สมรรถนะ” หมายความถึ ง สมรรถนะเฉพาะประจำตำแหน่ งตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 16 ตำแหน่งงาน ตามมติ อ.ก.พ. ศธ. ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่
31 มีนาคม 2554
“ครู” * หมายความถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
“บุค ลากรทางการศึกษา”** หมายความถึง ผู้บริห ารสถานศึกษา ผู้ บริห ารการศึกษา
รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา
(*, ** อ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา
4)
“ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” (อ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38) หมายความถึง 3 ประเภทตำแหน่ง ประกอบด้วย
ประเภทตำแหน่ งตาม มาตรา 38 ก คื อ ตำแหน่ ง ซึ่ งมี ห น้ าที่ เป็ น ผู้ ส อนในหน่ ว ยงาน
การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ตำแหน่ ง (1) ครู ผู้ ช่ ว ย (2) ครู (3) อาจารย์ (4) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ (5) รอง
ศาสตราจารย์ (6) ศาสตราจารย์
โดยที่ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก (1) และ (2) จะมีในหน่วยงานทางการศึกษาใดก็ได้ (3) ถึง
(6) ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
ประเภท มาตรา 38 ข คือ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
ตำแหน่ง
(1) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(3) รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ตำแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
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โดยที่ ต ำแหน่ งตามมาตรา 38 ข (5) สำนั กงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้ เที ยบเท่ ากั บ ตำแหน่ ง
ต่อไปนี้
- ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ
- รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชำนาญการพิเศษ
- ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
- รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชำนาญการพิเศษ
- ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอชำนาญการพิเศษ
- ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (คศ. 2)
- เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คศ. 1)
- เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา (คศ. 1)
กรณีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หาก ก.ค.ศ. กำหนด เป็นระดับใด
ให้เทียบตำแหน่งหลักข้างต้น
ประเภท มาตรา 38 ค คือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้แก่
ตำแหน่ง
(1) ศึกษานิเทศก์
(2) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือตำแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ.
นำมาใช้กำหนดให้เป็นตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยที่ ตำแหน่ง“ศึกษานิเทศก์” ตามมาตรา 38 ค (1) สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้เทียบเท่ากับ
ประเภทตำแหน่ง มาตรา 38 ก (1), (2) ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ตำแหน่งตามมาตรา 38 ค (2) สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้ เทียบเท่ากับ ตำแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
- ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหารระดับสูง
- ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น
- ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการระดับต้น
- ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
“สมรรถนะวิชาชีพ” หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ
1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน (Function Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
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ทั้งนี้ คะแนนการประเมินสมรรถนะ มี 4 ระดับ ได้แก่
ระดับ 1 หมายถึง น้อย หรือต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า 60 %)
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ หรือปานกลาง (ระหว่าง 60-69%)
ระดับ 3 หมายถึง ดีหรือสูง (ระหว่าง 70 - 79%)
ระดับ 4 หมายถึง ดีมากหรือสูงมาก (80% ขึ้นไป)
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รายละเอียดตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
*******************
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. ร้อ ยละของผู้ เรี ยนที่ ได้ รั บ การสร้ า งภู มิ คุ้ มกั น จากภั ยคุ ก คามรู ป แบบใหม่ (ยาเสพติ ด ,ภั ย ไซเบอร์ ,
ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (สช./สบศ.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ได้แก่ การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น มีความรู้
ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติดที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น X 100 ÷ จำนวนผู้เรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
5. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการฟัง พูด-อ่าน-และเขียนภาษาไทยในระดับพอใช้ขึ้นไป (ศปบ.จชต.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จำนวนนั ก เรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อ่านหนังสือหรือบทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน
ทั้ ง ที่ เป็ น รู ป เล่ ม /เอกสาร หรื อ การอ่ า นทางสื่ อ ต่ า ง ๆ และสามารถอ่ า น – เขี ย นภาษาไทยได้ ถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เทียบกับจำนวนนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ที่เข้าสอบ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวนนั กเรี ยนสั งกั ด สช. ระดั บชั้ น ป. 3 ในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ที่ อ่ านหนั งสื อหรื อ
บทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน ทั้งที่เป็นรูปเล่ม/เอกสาร หรือการอ่านทางสื่อต่าง ๆ และสามารถอ่าน – เขียน
ภาษาไทยได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย X 100 ÷ จำนวนนักเรียนสังกัด สช. ระดับชั้น ป. 3
ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทงั้ หมดในพื้นที่ที่เข้าสอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน (สนย. และ
ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จำนวนข้อเสนอผลงานวิจัยสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การที่ผ่านการพิจารณาให้
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
ได้มีการเผยแพร่ในระบบ NRMS หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวนข้อเสนอผลงานวิจัยสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการเผยแพร่ในระบบ
NRMS หรื อ ผ่ านช่ อ งทางอื่ น ๆ ภายในไตรมาสแรกของปี งบประมาณถั ด ไป X 100 ÷ จำนวนข้ อ เสนอ
ผลงานวิจัยสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รั บจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
10. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จำนวนเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ประกอบด้วย 1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภั ยของตนเองได้ 2. มี พั ฒ นาการด้ านอารมณ์ จิ ต ใจ ควบคุ ม และแสดงออกทางอารมณ์ ได้
3. มี พัฒนาการด้านสั งคม ช่วยเหลื อตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสั งคม 4. มีพัฒ นาการด้านสติปัญ ญา
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวนเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับปฐมวัย (มีพัฒนาการระดับปกติขึ้นไป) X 100 ÷ จำนวนเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนทั้งหมดที่เข้า
รับการประเมิน ในช่วงเวลาเดียวกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
17. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก.) (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล ภายในปี 2565 : ปี
2562 มีอยู่ 2 ระบบฐานข้อมูล ปี 2563 เป้าหมาย 2 ระบบ)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จำนวนระบบฐานข้ อมู ลกระทรวงศึ กษาธิ การที่ เชื่ อมโยงและบู รณาการกั บ 6 กระทรวง
(กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ประกอบด้วย 6 ระบบ
ฐานข้อมูล ได้แก่ 1. ระบบฐานข้อมูลนักเรียน 2. ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีระบบฐานข้อมูลที่ 1 และ 2. แล้ว) 3. ระบบฐานข้อมูลครู 4. ระบบฐานข้อมูลผู้ สำเร็จการศึกษา 5. ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร และ 6. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แจงนั บ จำนวนระบบฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับ
6 กระทรวง ประกอบด้วย 4 ระบบฐานข้อมูล ได้แก่
2562 : ฐานข้อมูลสถานศึกษา ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานข้อมูลบุคลากรอื่น
2563 : ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
2564 : ฐานข้อมูลหลักสูตร และ 2565 : ฐานข้อมูลผลการเรียน
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ภาคผนวก 2
สรุปความสอดคล้องของโครงการที่ได้รับงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กับแผน 3 ระดับของประเทศและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปความสอดคล้องของโครงการทีไ่ ด้รับงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กับแผน 3 ระดับของประเทศและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ลาดับ

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 1
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธี

จานวน
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,500,000

สกก.

5,698,300

สช.

2

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
ในโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ สํานักงานศึกษาธิการภาค
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

15,400,000 สบศ. (หลัก)
ศธจ. (ร่วม)

6

โครงการทุนการศึกษารายปีตอ่ เนื่องทายาท
ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

7

โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ

4

5

*โครงการตามแผนงาน
บูรณาการ

ความสอดคล้องกับแผนงาน/นโยบายต่าง ๆ
**โครงการตามนโยบาย
***โครงการสาคัญ ประจาปี
****โครงการตามแผน Covid-19 *****โครงการตาม BigRock12
การจัดการศึกษาของ ศธ. ปี 65
พ.ศ. 2565

จุดเน้น 65
2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

จุดเน้น 65
2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

4,500,000

ศธภ.1-18

1,068,900

ศปบ.จชต.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

68,631,000

ศปบ.จชต.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

887,000

ศปบ.จชต.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

จุดเน้น 65
2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

VC 10102
คนไทยมีความจงรักภักดี
ซื่อสัตยNพร้อมธํารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
ยึดเหนี่ยว จิตใจของคนไทย
สูงขึ้น
VC 10102
คนไทยมีความจงรักภักดี
ซื่อสัตยNพร้อมธํารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
ยึดเหนี่ยว จิตใจของคนไทย
สูงขึ้น

ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./โครงการ

จานวน
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

*โครงการตามแผนงาน
บูรณาการ

8

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง

900,000

ศปบ.จชต.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

9

โครงการติดตามประเมินผลและรายงาน

605,700

ศปบ.จชต.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

10

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

2,970,000

กศน.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

11

โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้

2,098,600

กศน.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

12

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ

13,249,200

กศน.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

13

โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,424,800

กศน.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

14

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

5,014,800

สช.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

15

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรัก
ภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการต้นกล้าเยาวชนโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

5,355,500

สช.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,300,400

สช.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,633,500

สช.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

16

17

ความสอดคล้องกับแผนงาน/นโยบายต่าง ๆ
**โครงการตามนโยบาย
***โครงการสาคัญ ประจาปี
****โครงการตามแผน Covid-19 *****โครงการตาม BigRock12
การจัดการศึกษาของ ศธ. ปี 65
พ.ศ. 2565

เร่งด่วน 5 พัฒนาทักษะอาชีพ
จุดเน้น 4 การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

เร่งด่วน 6 การศึกษาตลอดชีวิต

หลัก 2 การพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู
และอาจารย์ฯ

เร่งด่วน 1 ความปลอดภัย
ของผู้เรียน
จุดเน้น 1 การจัดการศึกษา
เพื่อความปลอดภัย

218

ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./โครงการ

จานวน
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

*โครงการตามแผนงาน
บูรณาการ

ความสอดคล้องกับแผนงาน/นโยบายต่าง ๆ
**โครงการตามนโยบาย
***โครงการสาคัญ ประจาปี
****โครงการตามแผน Covid-19 *****โครงการตาม BigRock12
การจัดการศึกษาของ ศธ. ปี 65
พ.ศ. 2565

18

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่
ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,556,700

สช.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

19

โครงการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนมุ่งสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างยั่งยืน

4,129,000

สช.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

20

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการมีรายได้
ของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยกระบวนการลูกเสือ

2,169,800

สช.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

21

โครงการมหกรรมการเข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1,000,000

สช.

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

22

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10,222,800

สช.

23

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

5,260,000

สบศ.

แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามและบํารักรักษาผู้
ติดยาเสพติด
แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามและบํารักรักษาผู้
ติดยาเสพติด

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 2
พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการศูนย์ดจิ ิทัลชุมชน

45,884,000

กศน.

หลัก 12 การจัการศึกษาในระบบ
นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยฯ

658,000

สนย.

200,000

สบศ.

หลัก 1 ปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
ให้ทันสมัยฯ
จุดเน้น 65 2. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
น.หลัก 1 ปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
ให้ทันสมัยฯ

1

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณ
ุ ภาพ
โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

เร่งด่วน 1 ความปลอดภัย
ของผู้เรียน
จุดเน้น 1 การจัดการศึกษา
เพื่อความปลอดภัย

เร่งด่วน 5 พัฒนาทักษะอาชีพ
จุดเน้น 4 การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

219

ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./โครงการ

จานวน
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3

โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2565

83,700

สบศ.

4

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและความเป็นพลเมือง

2,000,000

สกก.

5

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง
พื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน
ในระดับจังหวัด
โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2566-2570)
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่

30,297,000

สกก.

50,000

สนย.

6,00,000

สบศ.(หลัก)
ศธภ./ศธจ.(ร่วม)

8

โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิดา้ นเอชไอวี
และเอดส์และเพศสภาพในสถานศึกษา

55,700

สบศ.

9

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

2,791,100

สช.

10

โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

1,674,000

สช.

11

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

261,500,000

กศน.

6

7

*โครงการตามแผนงาน
บูรณาการ

ความสอดคล้องกับแผนงาน/นโยบายต่าง ๆ
**โครงการตามนโยบาย
***โครงการสาคัญ ประจาปี
****โครงการตามแผน Covid-19 *****โครงการตาม BigRock12
การจัดการศึกษาของ ศธ. ปี 65
พ.ศ. 2565
เร่งด่วน 1 ความปลอดภัย
ของผู้เรียน
จุดเน้น 1 การจัดการศึกษา
เพื่อความปลอดภัย
หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
จุดเน้น 2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
หลัก 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้ได้รับการดูแลก่อนเข้ารับ
การศึกษาฯ
หลัก 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้ได้รับการดูแลก่อนเข้ารับ
การศึกษาฯ
เร่งด่วน 1 ความปลอดภัย
ของผู้เรียน
จุดเน้น 1 การจัดการศึกษา
เพื่อความปลอดภัย
หลัก 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้ได้รับการดูแลก่อนเข้ารับ
การศึกษาฯ
เร่งด่วน 5 พัฒนาทักษะอาชีพ
จุดเน้น 4 การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

เร่งด่วน 5 พัฒนาทักษะอาชีพ
จุดเน้น 4 การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพฯ
220

VC110301
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้
มีสํานึกพลเมือง
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการ
แกัปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น

แนวทางพัฒนา 3 การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของคน (Human Capital)
ให้เป็นกําลังหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
3.1 การพัฒนาทักษะแรงงาน
และการเรียนรู้

ลาดับ

12

13

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./โครงการ

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดแู ลผู้สูงอายุ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต
และสมองของผู้สูงอายุ

จานวน
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,435,000

กศน.

23,565,000

กศน.

14

โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส

3,404,000

กศน.

15

โครงการสืบสานวิชาชีพช่างฝีมือไทย

1,315,600

กศน.

16

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการ
จัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา

8,593,200

สบศ.

17

โครงการ Innovation For Education (IFTE)
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
การศึกษาไทย
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับศตวรรษที่ 21

18

*โครงการตามแผนงาน
บูรณาการ

ความสอดคล้องกับแผนงาน/นโยบายต่าง ๆ
**โครงการตามนโยบาย
***โครงการสาคัญ ประจาปี
****โครงการตามแผน Covid-19 *****โครงการตาม BigRock12
การจัดการศึกษาของ ศธ. ปี 65
พ.ศ. 2565
เร่งด่วน 5 พัฒนาทักษะอาชีพ
จุดเน้น 4 การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพฯ
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
เร่งด่วน 6 การศึกษาตลอดชีวิต
จุดเน้น 4 การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพฯ (4.5)
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
เร่งด่วน 6 การศึกษาตลอดชีวิต
จุดเน้น 4 การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพฯ
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
เร่งด่วน 6 การศึกษาตลอดชีวิต
จุดเน้น 4 การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพฯ
หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย

VC120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

แนวทางพัฒนา 1 การเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy)
1.3 การกระจายความเจริญ
ศูนย์ทางเศรษฐกิจไปยัง
เมืองหลักและเมืองรอง

VC120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

แนวทางพัฒนา 1 การเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy)
1.3 การกระจายความเจริญ
ศูนย์ทางเศรษฐกิจไปยังเมือง
หลักและเมืองรอง

หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
3,859,500

สช.

หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./โครงการ

19

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผล

20

21

จานวน
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

*โครงการตามแผนงาน
บูรณาการ

ความสอดคล้องกับแผนงาน/นโยบายต่าง ๆ
**โครงการตามนโยบาย
***โครงการสาคัญ ประจาปี
****โครงการตามแผน Covid-19 *****โครงการตาม BigRock12
การจัดการศึกษาของ ศธ. ปี 65
พ.ศ. 2565

11,360,200

สช.

หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
เร่งด่วน 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,159,300

สช.

หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย

โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

5,011,900

สช.

4,826,600

สช.

หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
หลัก 5 การปรับระบบการ
ประเมินผลการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ

23

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา; กิจกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ หรือแบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับมาตรฐาน
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1,058,700 สํานักงาน ก.ค.ศ.

24

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตน้ แบบ
เป็นฐาน
โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการจัดทําข้อกําหนดและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัตขิ ้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู

22

25

26

27

455,600

สตผ.

2,000,000 สํานักงาน ก.ค.ศ.

147,600 สํานักงาน ก.ค.ศ.

185,582,300 สํานักงาน ก.ค.ศ.

VC120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

BR1203
การปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
จุดเน้น 5 การส่งเสริมสนับสนุน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
จุดเน้น 5 การส่งเสริมสนับสนุน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
จุดเน้น 6 การพัฒนาระบบราชการ
และการบริการภาครัฐ
ยุคดิจิทัล
จุดเน้น 5 การส่งเสริมสนับสนุน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
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ลาดับ

28

29

30

31

32

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./โครงการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษา
ที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก (Capacity Building for
Sustainable Education Leaders towards
Becoming Regional and Global Citizens :
CBSEL)
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน
และรณรงค์การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่
ประเทศไทย ในการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
ในสถานศึกษา
โครงการความร่วมมือไทย-แคนาดาเพื่อนําครู
มาสอนในสถานศึกษาสู่การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน

จานวน
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

*โครงการตามแผนงาน
บูรณาการ

ความสอดคล้องกับแผนงาน/นโยบายต่าง ๆ
**โครงการตามนโยบาย
***โครงการสาคัญ ประจาปี
****โครงการตามแผน Covid-19 *****โครงการตาม BigRock12
การจัดการศึกษาของ ศธ. ปี 65
พ.ศ. 2565

130,000

สคบศ.

หลัก 2 การพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู
และอาจารย์ฯ

2,500,000

สคบศ.

หลัก 2 การพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู
และอาจารย์ฯ

1,500,000 สํานักงาน ก.ค.ศ.

จุดเน้น 5 การส่งเสริมสนับสนุน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยฯ

20,000

สต.

58,700

สต.

หลัก 2 การพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู
และอาจารย์ฯ
หลัก 2 การพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู
และอาจารย์ฯ
หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
ให้ทันสมัยฯ

33

โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษา
ต่างประเทศ

121,000

สต.

34

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการกล่าว
สุนทรพจน์ในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการ
เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21"
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศ

126,800

สต.

947,600

สคบศ.

หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
ให้ทันสมัยฯ

1,790,300

สช.

856,400

สช.

หลัก 2 การพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู
และอาจารย์ฯ
หลัก 2 การพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู
และอาจารย์ฯ

35

36

37

โครงการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน
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ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./โครงการ

จานวน
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

38

โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ

16,704,000

กศน.

39

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1,500,000

กศน.

14,092,800

สต.

10,000

สต.

4,441,600

กศน.

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน

2

โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน
การศึกษาจากต่างประเทศ

3

โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ
การศึกษามิตคิ วามรู้ ความคิด

4

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

41,468,700

กศน.

5

โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบาก
ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ

33,714,800

กศน.

6

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
และเด็กด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้)

4,562,466,100

สช.

20,662,500

กศน.

3,500,000

กศน.

15,000,000

กศน.

7

8

9

โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal :
TKP)
ครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ดา้ นนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21

*โครงการตามแผนงาน
บูรณาการ

ความสอดคล้องกับแผนงาน/นโยบายต่าง ๆ
**โครงการตามนโยบาย
***โครงการสาคัญ ประจาปี
****โครงการตามแผน Covid-19 *****โครงการตาม BigRock12
การจัดการศึกษาของ ศธ. ปี 65
พ.ศ. 2565
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัยฯ
เร่งด่วน 6 การศึกษาตลอดชีวิต
หลัก 2 การพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู
และอาจารย์ฯ

หลัก 11 การเพิ่มโอกาส
และการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพฯ
หลัก 6 การจัดสรรและกระจาย
ทรัพยากรให้ทั่วถึงฯ
เร่งด่วน 7 การจัดการศึกษา
สําหรับผู้ที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
หลัก 11 การเพิ่มโอกาส
และการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพฯ
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
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ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./โครงการ

จานวน
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตน้ แบบ กศน.
ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space

6,160,000

กศน.

11

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม

2,416,600

กศน.

12

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน

4,082,700

กศน.

1

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. 2562
โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ

*โครงการตามแผนงาน
บูรณาการ

หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ
หลัก 11 การเพิ่มโอกาส
และการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพฯ
หลัก 12 การจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยฯ

8,000,000

สบศ.(หลัก)
และ ศธจ.
ในพื้นที่นวัตกรรม
(ร่วม)
3,975,500
ศปท.

ความสอดคล้องกับแผนงาน/นโยบายต่าง ๆ
**โครงการตามนโยบาย
***โครงการสาคัญ ประจาปี
****โครงการตามแผน Covid-19 *****โครงการตาม BigRock12
การจัดการศึกษาของ ศธ. ปี 65
พ.ศ. 2565

หลัก 1 การปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยฯ
แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
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ภาคผนวก 3
อักษรย่อหน่วยงาน
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อักษรย่อหน่วยงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

อักษรย่อหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (115 หน่วยงาน)
หน่วยงาน
อักษรย่อ
สำนักอำนวยการ
สอ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศทก.
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สคบศ.
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สกก.
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สต.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
สตผ.
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สนย.
สำนักนิติการ
สน.
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กพร.
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตสน.
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศปบ.จชต.
สำนักงานรัฐมนตรี
สร.
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สลช.
สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สกท.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ศปท.
สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา
สบศ.
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ.
ความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)
ศธภ.1
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)
ศธภ.2
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี)
ศธภ.3
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม)
ศธภ.4
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช)
ศธภ.5
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต)
ศธภ.6
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา)
ศธภ.7
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี)
ศธภ.8
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา)
ศธภ.9
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)
ศธภ.10
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร)
ศธภ.11
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น)
ศธภ.12
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา)
ศธภ.13
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ที่
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

หน่วยงาน
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
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อักษรย่อ
ศธภ.14
ศธภ.15
ศธภ.16
ศธภ.17
ศธภ.18
ศธจ.กระบี่
ศธจ.กรุงเทพมหานคร
ศธจ.กาญจนบุรี
ศธจ.กาฬสินธุ์
ศธจ.กำแพงเพชร
ศธจ.ขอนแก่น
ศธจ.จันทบุรี
ศธจ.ฉะเชิงเทรา
ศธจ.ชลบุรี
ศธจ.ชัยนาท
ศธจ.ชัยภูมิ
ศธจ.ชุมพร
ศธจ.เชียงราย
ศธจ.เชียงใหม่
ศธจ.ตรัง
ศธจ.ตราด
ศธจ.ตาก
ศธจ.นครนายก
ศธจ.นครปฐม
ศธจ.นครพนม
ศธจ.นครราชสีมา
ศธจ.นครศรีธรรมราช
ศธจ.นครสวรรค์
ศธจ.นนทบุรี
ศธจ.นราธิวาส
ศธจ.น่าน
ศธจ.บึงกาฬ
ศธจ.บุรีรัมย์
ศธจ.ปทุมธานี
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
ศธจ.ปราจีนบุรี

ที่
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105

หน่วยงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
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อักษรย่อ
ศธจ.ปัตตานี
ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
ศธจ.พังงา
ศธจ.พัทลุง
ศธจ.พิจิตร
ศธจ.พิษณุโลก
ศธจ.เพชรบุรี
ศธจ.เพชรบูรณ์
ศธจ.แพร่
ศธจ.พะเยา
ศธจ.ภูเก็ต
ศธจ.มหาสารคาม
ศธจ.มุกดาหาร
ศธจ.แม่ฮ่องสอน
ศธจ.ยะลา
ศธจ.ยโสธร
ศธจ.ร้อยเอ็ด
ศธจ.ระนอง
ศธจ.ระยอง
ศธจ.ราชบุรี
ศธจ.ลพบุรี
ศธจ.ลำปาง
ศธจ.ลำพูน
ศธจ.เลย
ศธจ.ศรีสะเกษ
ศธจ.สกลนคร
ศธจ.สงขลา
ศธจ.สตูล
ศธจ.สมุทรปราการ
ศธจ.สมุทรสงคราม
ศธจ.สมุทรสาคร
ศธจ.สระแก้ว
ศธจ.สระบุรี
ศธจ.สิงห์บุรี
ศธจ.สุโขทัย
ศธจ.สุพรรณบุรี

ที่
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

หน่วยงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

อักษรย่อ
ศธจ.สุราษฎร์ธานี
ศธจ.สุรนิ ทร์
ศธจ.หนองคาย
ศธจ.หนองบัวลำภู
ศธจ.อ่างทอง
ศธจ.อุดรธานี
ศธจ.อุทัยธานี
ศธจ.อุตรดิตถ์
ศธจ.อุบลราชธานี
ศธจ.อำนาจเจริญ

หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค
จำนวนหกภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
(1) สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน
ศึกษาธาการภาคกลาง
(2) สำนั กงานศึกษาธิการภาคใต้ ให้ สำนักงานศึกษาธิการภาค5 นครศรีธรรมราช ปฏิบัติห น้าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้
(3) สำนั กงานศึก ษาธิการภาคใต้ช ายแดน ให้ ส ำนั กงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน
(4) สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาคตะวัน ออก ให้ ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาค 8 ชลบุ รี ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก
(5) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(6) สำนั กงานศึ ก ษาธิ การภาคเหนื อ ให้ ส ำนั ก งานศึ กษาธิก ารภาค 15 เชี ย งใหม่ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ

----------------------
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ส่วนราชการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป. โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๗ - ๘ ต่อ ๑๔๐๔
ที ศธ ๐
๒
๐
๘
/ วันที (L พฤศจิกายน ๒๔๖๔
เรือง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราฃการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจเสนอ]
.บางส า,วสุพรรผิ ตํ้งจิตติประภา)
นักวิเคราะห์นันเนา!)นละนผน
ชำ)งาญการ
C /V I.U /๖๔

บิศรา โภขากรณ'
(นางบิครา โภขากรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการฟ้เศน
๔/ท.ข./๖๔

ตามที่พ ระราขกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณ ฑ ์แ ละวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ด ี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ ได้ก ำหนดไว้ว ่า การบริห ารราขการเพื่อ ให้เกิด ผลลัม ฤทธี้ต ่อ ภารกิจ ของรัฐ
ให้ส่วนราขการปฏิบัติ คือ (๑) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราขการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราขการไว้
เป็น การล่ว งหน้า (๒) การกำหนดแผนปฏิบ ัต ิร าขการของส่ว นราขการตาม (๑) ต้อ งมีร ายละเอีย ด
ของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใข้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เปีาหมายของภารกิจ
ผลลัม ฤทธี้ข องภารกิจ และตัว ขี้ว ัด ความสำเร็จ ของภารกิจ และพระราขกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์
และวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้านเมือ งที่ด ี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗ กำหนดให้ส ่วนราขการจัด ให้
มืก ารทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมืความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึง ถึง ยุท ธศาสตร์ข าติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท ี่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กำลังเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้ม ค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ ื่น ประกอบกัน กอรปกับมติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ ๑๒ มีน าคม ๒๕๖๒ เห็น ขอบให้ห น่ว ยงานของรัฐ ปรับ ปรุง แผนระดับ ๓
ให้ส อดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ขาติและแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ขาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ร ับ การจัด สรรงบประมาณตามพระราขบัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๘,๓๔๙.๕๖๖๐ ล้านบาท สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
จึงได้จัด ทำแผนปฏิบ ัติราขการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ แผนปฏิบ ัต ิร าขการประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนัก งาน
ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารที่จ ัด ทำขึ้น ตามแบบฟอร์ม ที่ส ำนัก งานพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ขาติ
(สศข.) กำหนด เพื่อ นำเข้าข้อ มูล ในระบบติด ตามและประเมิน ผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซี่งท่านได้อนุมัติ
แผนปฏิบ ัต ิร าขการฯ ฉบับที่ ๑ เรีย บร้อ ยแล้ว (ตามบัน ทึก ข้อ ความสำนัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ สป.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๒๖๔๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) สำหรับฉบับนี้เป็นแผนฉบับที่ ๒ แผนปฏิบัติ
ราขการประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร (ฉบับ ปรับ ปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร) ที่จัด ทำขึ้น เพื่อ ใข้เป็น เครื่อ งมือ ในการกำกับ เร่งรัด ติด ตาม ประเมิน ผล
ของผู้บริหารหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดใข้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ นั้น
บัด นี้ส ำนัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ส ป.ได้จ ัด ทำ(ร่า ง)แผนปฏิบ ัต ิร าฃการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ ปรับ ปรุง ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราฃการฯ ได้ตังนี้
/ ๑. วิสัยทัศน์ ...

- ๒๑. วิสัยทัศน์
การบริห ารและจัด การศึก ษาแบบบูร ณาการมีป ระสิท ธิภ าพ ผู้เรีย นใต้ร ับ การเรีย นรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. พันธกิจ
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การบริห ารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้า ถึง การศึก ษา
อย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
๒.๔ส่งเสริมสนับ สนุน การพัฒ นาระบบการบริห ารงานบุค คลและพัฒ นาสมรรถนะ
ของข้าราขการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๓. เป้าประสงค์รวม
๓.๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๒ ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๓ ผู้เรียนไต้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๓.๔ ข้าราขการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์
๔.๑ พัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๔.๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
๔.๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
๔.๑ ผู้เรีย นมีค ุณ ภาพ ทัก ษะ และสมรรถนะการเรีย นรู้ท ี่จ ำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑
สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
๔๒ ผู้เรียน ข้าราฃการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
๔.๓ ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๔ ครู และบุค ลากรทางการศึก ษามีส มรรถนะที่ส ่ง ผลต่อ การพัฒ นาทัก ษะที่จ ำเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๔ หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๖ ผู้เรียนไต้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ
หลากหลาย
/ ๕.๓! หน่วยงาน ...

- ๓๕.๗ หน่ว ยงานมีร ะบบการบริห ารจัด การที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ตอบสนองความต้อ งการ
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
รายละเอียดดังบทสรุปสำหรับผู้บริหารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นซอบฃอไต้เปรด
๑. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไต้รับจัดสรร) ดังแนบ
๒. ลงนิามในหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ ฉบับ ดังแนบ

(นางสาวนุจรีย์ บูรณากาญจน่).
นักริเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

รองปลัดกระทรวงศึกษ-ๅฐิทๅร

:<น 'พ.ย ๒๕๖๔

(บายสุภทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ'

มฺอฺบกลุ่มยุทธศาสฅร์เ1ละแผน a,j 1
(นางสาวอรทัย ทองฤกษฤทธ)
นักริเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราซการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
£ ๔ ไ!).ป.

