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ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

แผนปฏิบัติราชการ

กลุมอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



ค ำน ำ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้             
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิ จ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ.2566-2570 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน  กอปรกับ   
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบาย           
และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  
 

 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
                  กลุ่มอ านวยการ 

 
 



[ก] 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ
ราชการ ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ ของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เก่ียวข้อง นั้น 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระ เบี ยบว่ า ด้ วยการติ ดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21   
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา   
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



[ข] 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
 2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  
 3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยบริการ
การศึกษาทุกช่องทาง  
 4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และพ้ืนที่ชายแดน 
 5. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภ าพ ตามหลักธรรมาภิบาล                          
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21            
และสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน   
 3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาค 
และเป็นธรรม 
 4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 

 

ล ำดับที่ รำยกำร งบประมำณ 

2 รวม งบลงทุน   64,800.00 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบInverter) 64,800.00 
 งบรำยจ่ำยประจ ำ   677,000.00 
2 รำยกำรค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ  

 1)  ค่าใช้จ่ายในการประชุม  9,000.00 
 2) ค่าท าการนอกเวลา 0.00 
 3)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าท่ีพัก 62,720.00 
 4)  ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00 
 5)  ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000.00 
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ล ำดับที่ รำยกำร งบประมำณ 

 6)  ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษารถยนต์ รถตู้ราชการ 10,000.00 
 7)  ค่าซ่อมแซมทั่วไป 5,000.00 
 8)  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายใน (4คนx11,500X6เดือน) 276,000.00 
 9)  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายใน (3คนx9,360X6เดือน) 168,480.00 
 10)  ค่ารับรองและพิธีการ 2,000.00 
 11) ค่าจัดท ารูปเล่ม 3,000.00 

3 รำยกำรค่ำสำธำรณูปโภค     
 1)  ค่าไฟฟ้า 84,000.00 
 2)  ค่าน้ าประปา 9,000.00 
 3)  ค่าไปรษณีย์ 7,800.00 
 4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ศธภ.11 0.00 
3 รำยกำรค่ำอินเตอร์เน็ต 77,040.00 

 

หมำยเหตุ การเบิกงบประมาณ  ให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในงบประมาณรายจ่ายนี้ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมเว้นแต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภค ให้น าไปใช้จ่ายในประเภทอ่ืน ภายในงบประมาณนี้ได้  หาก
ไม่มีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ของ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 

   

ยุทธศำสตร์ที ่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 2 250,000.00 
     1.1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย   
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการ  
ภาค 11  

1 125,000.00 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

- -  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย์ให้มีคุณภาพ 

1 27,300.00 
 

 

     3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 

 27,300.00 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 



[ง] 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่  4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

- -  

ยุทธศำสตร์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

2 234,000.00  

     5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 

1 34,000.00 กลุ่มอ านวยการ 

     5.2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่    
การปฏิบัติระดับภูมิภาค 
 

1 200,000.00 กลุ่มยุทธศาตร์
การศึกษา 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น  386,300.00  
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 2. วัตถุประสงค์           1 
 3. วิธีการด าเนินงาน          1 
 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ          2 
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 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 1. วิสัยทัศน์           23 
 2. พันธกิจ           23 
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 6. ความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี    27 
     งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง 
     ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 7. แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   28 
     พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง 
     ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 8. ผังมโนทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค 11   29 
     และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ 



สารบัญ (ต่อ) 
            หน้า 
 

 9. ผังมโนทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค 11   31 
ส่วนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   32 
  พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
       (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       35 
 1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นผลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา   36 
     สู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการภาค 
 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์   40 
     และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     ของส านักงานศึกษาธิการภาค 
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค     44 
 4. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค   48 
ส่วนที่ 6 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ     54 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
           (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ภาคผนวก            56 
 ภาคผนวก 1           57 
 - ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ที่ 151/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์  .58 
   รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566  
   (ฉบับจ าท าค าของบประมาณรายจ่ายของส านักงานศึกษาธิการภาค 11) 
 ภาคผนวก 2           60 
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  .61 
   พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ภาคผนวก 3           65 
 - มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   66 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1),(2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่
ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้
ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง แผนระดับ 3                 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระ เบี ยบว่ า ด้ วยการติ ดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือ ในการก ากับเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของ
ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  



2 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ              
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (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 นโยบายการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ก าหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ                
ที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดท าแบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 และประสานกลุ่มงานในสังกัดจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
 4. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 5. เสนอผู้บริหารระดับสูง เพ่ือขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และมีกรอบแนวในการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ  
 2. ผู้บริหารมีเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
กรอบแนวคิด 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 (ฉบับจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ได้จัดท าภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) และบริบทต่ าง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้องมา
เชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580     
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564) 
 6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 7. นโยบายและหลักการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 8. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศได้
ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาค
บังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ                            



4 
 

มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต                
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 2) ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
 3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู    
 4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที่  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท า ข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
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และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความม่ันคงของอาหาร พลังงานและน้ ามีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ                
การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน
การพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
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 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ ่
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีตปรับปัจจุบัน 
และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้องมีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวมการกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พืน้ที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน 
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมทั้ง มีลักษณะ
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เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในปี 2580 ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
 วัยครรภ์มารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณะที่มีกระจายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง 
ด้วยบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพ เด็กจะเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่ปลอดภัย สงบสุข เติบโตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นต่อการเติบโต 
ได้รับการเลี้ยงดูจากทั้งพ่อและแม่ของเด็กที่มีเวลาให้กับลูกของตนมากขึ้น พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงดูและศูนย์เด็กเล็กที่พ่อแม่ทุกคนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ และเอ้ือ
ต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่างดี มีทักษะสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพร้อมมีพัฒนาการสมวัย 
 วัยประถม ถึง มัธยมต้น ซึ่งเป็นช่วงการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อผู้เรียน มีดิจิทัลแพลตฟอร์ม               
เพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติที่สามารถขยายความรู้และวิธีการเรียนไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครู ที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศรวมทั้ง ผู้เรียนในพ้ืนที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและ
ทั่วถึงในทุก ๆ พ้ืนที่ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการปูพ้ืนฐานความพร้อมทั้งกาย ใจ และปัญญาให้พร้อมรองรับการ
พัฒนาของช่วงวัยต่อไป และได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ                 
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีวินัย พร้อมเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 
 วัยรุ่น นักศึกษา จะได้รับการเรียนรู้ให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาวะที่ดี 
ได้รับความรู้และการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการภาคการผลิตของประเทศสร้าง
ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตผ่าน
สถาบันศึกษายุคใหม่ท าหน้าที่ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ในทางวิชาการที่สามารถใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาการในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และใส่ใจศิ ลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แสดงถึง อัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ทัดเทียมกับนานาประเทศท่ัวโลก 
 วัยท างาน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่องให้เป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง มีองค์ความรู้ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในทุกสายอาชีพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ได้รับการสนับสนุนให้มีช่องทางการหารายได้ที่หลากหลายขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางรายได้ อาทิ ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ก าลังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะสามารถเป็นช่องทางธุรกิจที่
ขยายวงกว้างไปยังต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ขณะเดียวกัน
จะได้รับประโยชน์จากการกระจายความเจริญที่จะไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต ส่งผลให้ประชากรวัย
ท างานสามารถท างานได้ในภูมิล าเนาของตนเองมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ท าให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
เพ่ิมมากขึ้น โดยที่แต่ละพ้ืนที่/ภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
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บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตรมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องที่เอ้ือและอ านวยความสะดวกต่อการใช้
ชีวิตและการท างาน 
 วัยสูงอายุ จะได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ การด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุทั้ง
ผู้สูงอายุวัยต้นอายุ ผู้สูงอายุวัยกลางอายุ และผู้สูงอายุวัยปลาย มีอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย               
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ทางสังคม                       
มีสุขภาพกายและใจที่ดี และเป็นแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกัน ระหว่างแผนแม่บทฯ 
เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดความ
สับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีความส าคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติใน
แผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 ฉบับ ซึ่งก าหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการ
ระบุแนวทางการพัฒนาและการด าเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562) ดังนี้ 
 1. ด้านความมั่นคง 
 2. การต่างประเทศ 
 3. การเกษตร 
 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 5. การท่องเที่ยว 
 6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 14. ศักยภาพการกีฬา 
 15. พลังทางสังคม 
 16. เศรษฐกิจฐานราก 
 17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 18. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 
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 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นเป้าหมาย
ระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพ่ือ
วางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข             
โดยจะต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการเมือง 
 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 3. ด้านกฎหมาย 
 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 5. ด้านเศรษฐกิจ 
 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. ด้านสาธารณสุข 
 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. ด้านสังคม 
 10. ด้านพลังงาน 
 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12              
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
 1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น เงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
และเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
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 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่ง สร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกู ล อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก             
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” 
 

6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา                 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ความว่า 
 “รัฐบาล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางมีการดูแล
ประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรมและจริยธรรม และมี ศักยภาพ
ที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เราจะร่วมกันสร้าง การเติบโตเชิงคุณภาพไม่ใช่การเติบโต เชิ งปริมาณ ทั้งนี้ 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ แก้ไขปัญหาที่ยังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้
ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลกและมีบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลก
ผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนอันจะท าให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง เพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบาลจะ
ยึดหลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
 1. น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหาร
ประเทศ 
 2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 3. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 4. บูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ                      
ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และท าให้ประชาชนคนไทยมีความ
มัน่คง อยู่ดีมีสุข 

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้ 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศ
และประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรม
เดชานุภาพ ด้วยความจงรักภักดี 
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ รักษาและ
ป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมทั้งป้องกันและ
ปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทาง
สังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และการยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่
ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข 
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 รัฐบาลจะสร้าง
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศเป็นผู้น าในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือของประเทศ
ต่าง ๆ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย เศรษฐกิจมหภาค การเงิน  และการ
คลัง ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม พัฒนาภาคเกษตร พัฒนาภาคการท่องเที่ยว พัฒนาการค้า การลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
ชาติ การค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
 6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน                
โดยการสร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน 
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก รัฐบาลให้ความส าคัญกับชุมชนในการน าความรู้และ
ทรัพยากรในพ้ืนที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ 
กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทาง
การตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม พลังชุมชนรวมทั้งสร้างการเรียนรู้              
ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบาย ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคม
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และเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคมและผู้บริโภคท่ีครอบคลุมตลอดทั้ง
ห่วงโซ่การผลิต 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
     8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
          8.11 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัวเพ่ือส่ง
ต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพ
ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู 
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
          8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
     8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
          8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน 
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลื อก การผลิตและ
พัฒนาครูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
          8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและ
เป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
     8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่
มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม             
ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้วก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมและ
เตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้ง
เร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
     8.4 ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูงสนับสนุน
ให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพ่ือกลับมาเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วย
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กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศโดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับ
การดึงดูดนักวิจัย ผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสู งได้ท างานร่วมกัน หรือ
ร่วมกับ เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
     8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
          8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ าและความยากจนยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร   
ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของ
ประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจก าหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาชุมชน 
และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
          8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิดและมีการบูรณาการการ
ท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
     8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
          8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา แต่ละ
แห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอุทยาน                 
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การเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่
เข้าสู่สังคมสูงวัย 
          8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด า เนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด
เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
          8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้
มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในอนาคต 
          8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน
ในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคม
เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
     8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วย         
กิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน 
หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบ
ความคุ้มครองทางสังคม ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาคประกอบด้วย  
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย การส่งเสริมการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัยการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจ าบ้านควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ การสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมี
งานท าที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 
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 10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย การปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความ
เหลื่อมล้ าด้านการถือครอง การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ การสร้างความมั่นคงของทรัพยากรแร่
และทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง การแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการพัฒนากลไก
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของ
เสียอย่างเป็นระบบ 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของ
ภาครัฐ และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ การพัฒนาระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือได้ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ และการตรวจสอบภาครัฐการปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน และการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ 
และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนใน             
การให้บริการสาธารณะ 
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมการแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
 

 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย 
การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่  แผงลอยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนนท าให้บ้านเมือง
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไข ปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึง                  
การฉ้อโกงหลอกลวง ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่
อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้จัดท าแนว
ทางการก าหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์
และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงของ
องค์กรระหว่างประเทศ 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่
ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์
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ทางไกล และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มี
เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุน          
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออก ให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการ
ส่งออกไปยัง ตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพและส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือกระจายรายได้ใน
รูปแบบเศรษฐกิจ แบ่งปัน เพ่ือสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจ ากัดด้านการ
ส่งออกและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพ้ืนที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารจัดการน้ าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map ก าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และ
ข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตรหรือเครื่องมือทางการเงิน
สมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาวส่งเสริมเกษตร พันธสัญญา 
และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลก าไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกรแก้ไขปัญหาข้าว ครบวงจร 
ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้
ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี ในการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การลด ละ เลิก 
การใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทน ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิ
ปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปรวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชากัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยก าหนดกลไกการ
ด าเนินงานที่รัดกุม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้าง
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี                  
เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของ
ประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการ
ลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการ
ให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่ วนผู้ประกอบการขนาด
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กลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็น
ฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัลปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์
โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ                 
เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า 
โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย เมื่อพบผู้กระท าผิดอย่าง
เคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดและ
เร่งรัดด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อม
ทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุขสร้าง
โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 
รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศ
ด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 
 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่
ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ
และการด ารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทาง
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 
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 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที 
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการ เพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 

7. นโยบายและหลักการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบ
หลักการท างาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2
อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. หลักการท างาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้
หลักการ ดังนี้ 
 T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 
 R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจ
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 
 U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง ผู้เรียน 
และประชาชน 
 S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
และทักษะที่เป็นสากล สอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจในความเป็นไทย 
 T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่ 
สิ่งจ าเป็น และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา และในเชิง
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อม
ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
 2. นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 
 ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน 
 ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย



19 
 

ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่า ง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีความ
เป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมิน
ผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
 ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติเป็น
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้
 ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
 ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
 ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
 ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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 ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันได้
ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างนัยส าคัญต่อ
การ เตรี ยมผู้ เ รี ยนไทยให้มีทักษะที่ จ า เป็นในศตวรรษที่  21 ซึ่ งมุ่ ง เน้นความเป็นผู้ ประกอบการ
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 
 3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 7 ข้อ ดังนี้ 
 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
 3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง 
 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ แต่ละสถานศึกษา และตาม
บริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูง
วัย 
 7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
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8. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยมีผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strengths) 
 1. สถานศึกษาทุกสังกัดจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีการก าหนด ทิศทางการ
บริหารขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษารวมทั้งมีการเชื่อมโยงการ
น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 3. มีระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงานของหน่วยงาน การศึกษาตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  มีการบริหารจัดการที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. แหล่งเรียนรู้ การจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต 
 5. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในส านักงานศึกษาธิการภาค 11 สามารถจัดบริการ ทาง
การศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกประเภท 
 6. มีเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา 
 7. อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 
 W (Weakness) จุดด้อย 
 1. โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนปฏิบัติงานไม่ตรงตามวุฒิ/วิชาเอก มีภาระงานมาก มีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ยังไม่เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานสากล มีการพัฒนาผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนน้อยรวมทั้งขาดบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 3. นักเรียนขาดทักษะความรู้ความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และมีปัญหาเรื่องอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  
 4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการและใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 5. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงมี
ค่อนข้างน้อย (3R8C) 
 6. คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของชาติ 
 7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและคุณธรรมน้อยไม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 O (Opportunity) โอกาส 
 1. การคมนาคมมีหลากหลายประเภทและสะดวกต่อการเดินทาง ส่งผลให้ผู้เรียนเดินทางไปยัง 
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว 
 2. โครงการในพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่ส่งผลให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 3. จังหวัดในเขตพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
 4. ผู้เรียนจากประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเข้าเรียนในพ้ืนที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
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 5. องค์กรภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาในการด าเนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทยรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน 
 7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการสื่อสารและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและ
รวดเร็ว 
 8. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
ของผู้เรียนมากข้ึน 
 9. นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และมีความสุขในการเรียน 
 T (Threat) อุปสรรค 
 1. ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันเพ่ิมข้ึน 
 2. อัตราการเกิดของประชากรลดลงและผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในชุมชนเมืองส่งผล
ให้จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 
 3. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษาค่อนข้างน้อย และสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ส่งผลต่อการผลิตก าลังด้านฝีมือแรงงาน 
 4. สถานประกอบการที่มีคุณภาพที่ใช้เป็นสถานฝึกงานของนักเรียนระดับอาชีวศึกษามีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ 
 5. มีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมของประชากรกลุ่มวัยเรียน ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ 
ประชากรวัยเรียน เช่น เด็กติดเกมส์การทะเลาะวิวาท ท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น 
 6. การผลิตครูแต่ละสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
 7. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาไม่เต็มรูปแบบส่งผลให้
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติไม่ต่อเนื่องและส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
 9. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน 



ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 ได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ    
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยและหลักกำรท ำงำนกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำ
เชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสอดคล้องตำมทักษะศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐำนหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณำกำรทุกภำคส่วน ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
 

2. พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมทักษะในศตวรรษที่ 21   
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้     
ในศตวรรษท่ี 21 และควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนพหุปัญญำ   
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชำกรทุกช่วงวัยเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีทักษะอำชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

3. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้สั่งให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 11/2559 เรื่องกำรบริหำรรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ลงวันที่ 21 มีนำคม 2559 และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 
19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560                   
ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด โดยกำรอ ำนวยกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำ
กำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอ่ืนหรือภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 1. ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆให้เชื่อมโยง และสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศทิศทำงกำรด ำเนินตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ของกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกลุ่มจังหวัดรวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอื่นในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนใน
แต่ละพ้ืนที ่
 2. สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ 
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 3. ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวั ดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 4. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 5. ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรใน
ระดับพ้ืนที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วม ประโยชน์สูงสุดของประเทศของประชำชนเป็นหลัก 
 6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
และตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560ประกำศกำรแบ่ง
หน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม และมีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
     (1) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป 
     (2) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
     (3) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
     (4) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบบริหำรงำน และกำรควบคุมภำยใน 
     (5) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 
     (6) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
     (7) จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค รวมทั้งกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
     (8) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำองค์กร 
     (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
 2. กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
     (1) แปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด และกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ 
ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
     (2) ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดท ำดัชนีทำงกำรศึกษำระดับภำค รวมทั้งสื่อสำรเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (3) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
     (4) ก ำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (5) ศึกษำ วิเครำะห์ ประสำน และจัดระบบกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
     (6) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรศึกษำให้
สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิตชอบ 
     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล หน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
     (1) สนับสนุน ประสำน และพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ 
     (2) ก ำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (3)  ก ำกับดูแล เร่งรัต ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำก
รำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ไต้รับ
มอบหมำย 
 4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา หน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
     (2) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ระดับภำค 
     (4) ก ำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำนวิชำกำร และกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 
     (5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรบูรณำกำรใน
ระดับพ้ืนที่ของหลำยจังหวัด 
     (6) ส่งเสริม สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
     (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
 5. กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล หน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
     (1) วำงแผนและจัดระบบกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพ้ืนที่รับผิตขอบ 
     (2) ก ำกับดูแล เร่งรัต ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (3) ก ำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำ
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (4) ติดตำมและประเมินผลกำรต ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (5) จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ และภำวะวิกฤตทำง
กำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 
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     (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ 
 2. กำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  
 3. กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยบริกำร
กำรศึกษำทุกช่องทำง  
 4. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมทักษะอำชีพรองรับกำรเติบโตของเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่ชำยแดน 
 5. พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 6. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล                          
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 

5. เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21            
และสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำตำมพหุปัญญำครบทุกด้ำน   
 3. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับโอกำสในกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงเสมอภำคและ
เป็นธรรม 
 4. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 5. ประชำกรทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพเพ่ือรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 



  

 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 

(12 นโยบายหลัก) 

9. แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศสูแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 

ยุทธศาสตรชาติ  
(พ.ศ. 2561  – 2580) 

1. ความมั่นคง 
2. การสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน 
3. การพฒันาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
4. การสรางโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม 

5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

แผนแมบท 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(23 ประเด็นพัฒนา) 

1. ประเด็นความมั่นคง (แผนยอยที่ 3.1) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ (แผนยอยที่ 3.2)  
การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอ 
ความมั่นคง  
2. ประเด็นการตางประเทศ (แผนยอยที่ 3.2  
ความรวมมือเศรษฐกิจและความรวมมือ 
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนยอยที่ 3.4) 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 

10. การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม (แผนยอยที่ 3.1) 
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสราง
จิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี 
11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (แผนยอยที่ 3.2)  
การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย  
(แผนยอยที่ 3.3) การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน (แผนยอยที่ 
3.4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
(แผนยอยที ่3.5) การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
12. การพัฒนาการเรียนรู (แผนยอยที่ 3.1) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง     
ในศตวรรษที่ 21  
 

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
(แผนยอยที่ 3.1) การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

18. การเติบโตอยางยั่งยืน (แผนยอยที่ 3.5)  
การยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
 

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(แผนยอยที่ 3.1) การพฒันาบริการประชาชน       
(แผนยอยที่ 3.2) การบริหารจัดการการเงนิการคลัง 
(แผนยอยที ่3.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
(แผนยอยที่ 3.5) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แผนยอยที่ 
3.1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนยอยที่ 
3.1) การพัฒนากฎหมาย  

ระดับ 1 

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

(10 ยุทธศาสตร) 

5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูความมัน่คงและย่ังยืน 
10. ความรวมมอืระหวางประเทศเพ่ือการพฒันา 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจสิติกส 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

ระดับ 2 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 

2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 
 

4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน 
 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริต
ประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ฉบับปรับปรุง (Big Rock : BR) 
(8 ธ.ค. ๒๕๖๓) 

(13 ดาน (62 Big Rock)) 
 

12. ดานการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาคระดับ
ปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการปองกันและแกไขปญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมวัย (2) จัดการเรียนการสอนสูการเรียนรู 
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 
 

 
 

12. ดานการศึกษา (2) จัดการเรียนการสอนสูการเรียนรู 
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

12. ดานการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาค
ระดบัปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ตั้งแตระดับปฐมวัย 

 
 
 

 

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(2) บริหารจัดการชายฝงทะเลและชายฝงรายจังหวัด 
(บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
   

2. ดานการบริหารราชการแผนดิน (1) ภาครัฐดิจิทัล  
(2) โครงสรางองคกรและระบบงานภาครัฐ (3) บริหาร
ทรัพยากรบุคคลระบบเปด (4) ความเขมแข็งระดับพื้นที่
แบบมีสวนรวม (5) จัดซื้อจัดจางภาครัฐโปรงใส 
3. ดานกฎหมาย (1) ปรับปรุงกฎหมายที่กระทบชีวิต
ประชาชน (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย 
11.ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (4) ระบบราชการโปรงใส (5) มาตรการ
ปองกันทุจริตเชิงนโยบาย 
 

1. การปกปองและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตรยิ 
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 

5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขงขันของไทย 

 
 
 
 

3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. การปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกชวงวัย 

 
 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

 
 
 

10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมาชาติและการรักษา
สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางการเติบโตที่ย่ังยืน 

 
 
 

11. การปฏิรปูการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุตธิรรม 

 
 

ประเด็นยทุธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการฯ ศธ. ป 2565 

ประเด็นยทุธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการฯ สป. ป 2565 

1. พัฒนาการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
(สอดคลอง ยทุธ ศธ.ที่ 3) 

2. พัฒนากําลังคน การวิจัย  
เพือ่สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

(สอดคลอง ยทุธ ศธ.ที่ 5) 

3. พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนษุย 
(สอดคลอง ยทุธ ศธ.ที่ 1, 2, 3, 4) 

4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
(สอดคลอง ยทุธ ศธ.ที่ 3) 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ (สอดคลอง 
ยุทธ ศธ.ท่ี 4, 6) 

 

นโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความมั่นคงแหงชาติ 
(พ.ศ. 2562 -2565) 

(16 นโยบาย) 
 

1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 
2. สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
3. ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต 
5. สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
8. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน 
10. เสรมิสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

 

 

9. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

3. พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนษุย 
(สอดคลอง ยทุธ ศธ.ที่ 1) 

 

 

 
 

1. พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครู บคุลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบตัิงานทุกระดับ 
3. เพิ่มโอกาสใหผูเรียนทกุชวงวัยเขาถึงบรกิารทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

4. สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. ผลิตกําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
6. ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 

 

แผนแมบทเฉพาะกิจ 
(4 แนวทางหลัก) 

 1. เศรษฐกิจฐานราก (แนวทางยอย 1.3) ความเจริญ
เศรษฐกิจหัวเมืองหลัก 

3. ศักยภาพและคุณภาพชีวิต (แนวทางยอย 3.1 
ทักษะและการเรียนรู 

   

ระดับ 3 

27 
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1. หนวยงาน มรีะบบการบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ  
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
                      
          
 
 
 
  
  
 
                      
                       
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลคะแนนประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
อยูในระดับผานตามเกณฑ ITA (Integrity &Transparency 
Assessment) 

1. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
O-NET แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (ชัน้ ม.6) 
2. รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 ระดับดีขึ้นไป 
3. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทกุระดับการศกึษาของผลการทดสอบN-NET 
 แตละภาคเรียนเพ่ิมขึน้ 
4. รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
การศกึษานอกระบบ ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ระดับดขีึ้นไป 

 

เปาประสงค
รวม 

(Goal : G) 

G3. ผูเรยีนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
(G3       S4) 

 
 

 S3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

1. จํานวนครั้งท่ีประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรยีนรูที่จัด
การศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
2. จํานวนระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษา 
 

1. สงเสรมิและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชในการบรหิาร
ราชการ/ใหบริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวดั ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา 
ใหเปนเอกภาพ เชือ่มโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 
3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศกึษาใหมีประสิทธิภาพ ในการ 
บูรณาการเชือ่มโยงทกุระดับ รวมทัง้การมีสวนรวมกับทกุภาคสวน  
4. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 
5. ปรบัปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตวั 
ไมซ้ําซอน และทันสมัย เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 
6. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรม
รณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤตกิรรมเสี่ยงการทุจรติ 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบรูณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 
2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปน
ระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัต ิ
3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและ 
ทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สรางแพลตฟอรมดิจิทลัรองรับการเรยีนรูรูปแบบใหม 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จําเปน 
ของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกตอง
ดานระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง  
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม)  
ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 
 

 

พันธกิจ 
2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 

 

1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตอง เพื่อ
เสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ  
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข นอมนํา เผยแพรศาสตรพระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
พระราชดําริ 
2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศกึษาท่ีมี
คุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพ 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน
และพ้ืนที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ 
การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
(ยาเสพติด, ภยัไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติ
ใหม ฯลฯ) 
4. พัฒนาความรวมมอืดานการศึกษากบัตางประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศกึษา 

3. สงเสรมิ สนับสนุน การสรางโอกาส และความเสมอภาค 
ในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง ตามศักยภาพของผูเรียน  

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 

1. สงเสรมิ สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษา 
แบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ  

สงผลตอการพัฒนาคณุภาพของผูเรียน 
 

วสิัยทัศน  การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
 

10. แผนผังความเชื่อมโยงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 

G1. สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิารมีการบริหาร 
และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

(G1       S5) 

 

S2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝมือตรงกับ
ความตองการของตลาด แรงงานในพ้ืนที่
และภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
การบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 

4..สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลและพัฒนา 
สมรรถนะของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่สงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

(Strategy: S) 

S4. สรางโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดรวม 

1. รอยละของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศกึษาทีไ่ดรบัการพัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน และสามารถนําผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

S5 พัฒนาระบบบรหิารจดัการ 
ใหมีประสิทธิภาพ 

 

เปาประสงค 
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร 

กลยุทธภายใต
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู บุคลากรทางการศกึษา 
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 

 

S1. พัฒนาการจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคง 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ 
การเรยีนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลอง

เหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง 
ในแตละบริบท 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียน
สามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรู 
ที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
กลุมเปาหมาย 
2. สงเสรมิพัฒนาโปรแกรมประยุกต
และสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทลั
ออนไลนแบบเปด ที่เหมาะสมตอ
การเขาถึงและพัฒนาการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และเสมอภาค 

ดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

1. ผูเรียนมีคณุภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรูทีจ่ําเปนในศตวรรษที่ 21 
2. คร ูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะการปฏิบัติงานที่สงผลตอ 

การพัฒนาทกัษะที่จําเปนของผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 
3. หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค 

และปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมใหเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 

G2. ผูเรยีนมีการศึกษาและเรยีนรูตลอดชีวิตทีม่ีคุณภาพ  
และมีทักษะทีจ่ําเปนในศตวรรษที่ 21 

(G2  S1, S2, S3)  
 

G4. ขาราชการ ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
และสมรรถนะวิชาชพีในศตวรรษที่ 21 

  (G4         S3, S5) 
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8. ผังมโนทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค 11 และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ดังนี้ 
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กลยุทธ์ประเด็นท่ี 1 
1.พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. ยกระดับคณุภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ 
(พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนว
ตะเข็บชายแดน ท้ังกลุม่ชน
ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุม่ชนชายขอบ 
และแรงงานต่างดา้ว) 
3. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อการจัดระบบการดูแล
ป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ  
ยาเสพตดิ ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ  
ภัยโรคอุบัติใหม่ ภยัจากไซ
เบอร์ เป็นต้น 
 
 

กลยุทธ์ประเด็นท่ี 2 
1. เพิ่มโอกาสและความ
เสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษาส าหรับผู้เรยีน
ทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การศึกษา ที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ประเด็นท่ี 3 
1. ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะ
ในสาขาท่ีตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
2. ส่งเสรมิการผลติและ
พัฒนาก าลังคนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะดา้น 
3. ส่งเสรมิการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ประเด็นท่ี 4 
1.ส่งเสริมสนับสนุนให้คน 
ทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสมตามทักษะและ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สื่อต าราเรียนและสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆให้มี
คุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัด
เวลา และสถานท่ี 
3. สร้างเสริมและ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคน
ไทย ให้มีวินัยจิตสาธารณะ
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไก 
การติดตามการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตครู
อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู
อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ประเด็นท่ี 5 
1. เสริมสร้าง สนบัสนุนการ
สร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มคีุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสรมิและพัฒนา
หลักสตูรกระบวนการเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรูต้่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัยและนวัตกรรม ด้าน
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ประเด็นท่ี 6 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษา 
2. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 
3. พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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9. ผังมโนทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 

3177



ส่วนที่ 4 
ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11  ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
(ฉบับตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรก ำกับเร่งรัด ติดตำม ประเมินผลของผู้บริหำรหน่วยงำน และหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11  
ด ำเนินกำรจัดท ำและเสนอโครงกำรรองรับงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร ที่จะขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร และเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัด
สกลนคร งบประมำณงำน/โครงกำร ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2 565  
รำยละเอียดดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564) 
 1. งบประมำณงบลงทุน  จ ำนวน    64,800 บำท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบำทถ้วน) 
 2. งบด ำเนินงำน  จ ำนวน  677,000 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  
 3. งบด ำเนินงำน (ค่ำอินเตอร์เน็ต) จ ำนวน 77,040 บำท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบำทถ้วน) 
 4. งบบุคลำกร   จ ำนวน  112,320 บำท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสำมร้อยยี่สิบบำทถ้วน) 
 5. งบรำยจ่ำยอื่น (4 โครงกำร) จ ำนวน 386,300 บำท (สำมแสนแปดหมื่นหกพันสำมร้อยบำทถ้วน) 
รำยละเอียดปรำกฏดังโครงกำร ดังต่อไปนี้   
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน/ส ำนัก/ศูนย์ ในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564) 
 

ล าดับที่ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ประเภทรายจ่าย 

รายการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
โอนครั้งที่ 1 

 
หมายเหตุ 

1 งบลงทุน 
แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำท่ียั่งยืน กิจกรรม  กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในส่วนภูมิภำคค่ำครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
1) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 2 เครื่อง 
 
 

 
 
 
 
 

64,800.00 
 

 
 

64,800.00 
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ล าดับที่ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ประเภทรายจ่าย 

รายการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ
โอนครั้งที่ 1 

หมายเหตุ 

2 งบด าเนินงาน   
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืนกิจกรรม การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

 
1,354,000.00 

 
677,000.00 

 

 
 

รายการค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ  677,000.00  

1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม   9,000.00 
2) ค่ำท ำกำรนอกเวลำ  0.00 
3) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะและค่ำท่ีพัก  62,720.00 
4) ค่ำวัสดุส ำนักงำน  10,000.00 
5) ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  30,000.00 
6) ค่ำซ่อมแซม/บ ำรุงรักษำรถยนต์ รถตู้รำชกำร  10,000.00 
7) ค่ำซ่อมแซมท่ัวไป  5,000.00 
8) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยใน (4คนx11,500X6เดือน)  276,000.00 
9) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยใน (3คนx9,360X6เดือน)  168,480.00 
10) ค่ำรับรองและพิธีกำร  2,000.00 
11) ค่ำจ้ำงจัดท ำรูปเล่ม  3,000.00 
รายการค่าสาธารณูปโภค      
1)  ค่ำไฟฟ้ำ  84,000.00 
2)  ค่ำน้ ำประปำ  9,000.00 
3)  ค่ำไปรษณีย์  7,800.00 
4) ค่ำโทรศัพท์มือถือ ศธภ.11  0.00 

รวมทั้งสิ้น 1,354,000.00 677,000.00  
 

ล าดับที่ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ประเภทรายจ่าย 

รายการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
โอนครั้งที่ 1 

 
หมายเหตุ 

3 กิจกรรม การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค(ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม) 

 
141,240.00 77,040.00 
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ล าดับที่ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ประเภทรายจ่าย 

รายการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
โอนครั้งที่ 1 

 
หมายเหตุ 

4 กิจกรรม บุคลากรภาครัฐส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ใน
งบบุคลากร ส าหรับเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ และ
งบด าเนินงานสมทบกองทุนประกันสังคม 

 
112,320.00 112,320.00 

 

 

5 งบรายจ่ายอ่ืน 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในส่วนภูมิภาค 

 
 

611,300.00 
 

611,300.00 
 
 
 

 

1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค  

 

34,000.00 34,000.00 

2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค 

 

300,000.00 
 

200,000.00 
 

3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นผลเมืองดีตำม
รอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 

 
250,000.00 125,000.00 

4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริม สนับสนุนแนวทำงกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

 
27,300.00 27,300.00 

 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1.พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นผลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการภาค 

 

1 
 

250,000.00 
กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการด าเนินการ
ทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 

 
1 

 
27,300.00 

 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค 1 34,000.00 กลุ่มอ านวยการ 
2. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ระดับภูมิภาค 

 

1 
 

300,000.00 
กลุ่มยุทธศาสตร์

การศึกษา 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  611,300.00  
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

  แผนงานพื้นฐาน 

  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ย 1 ด้านความม่ันคง    

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)            
 ย 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
 ย 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ย 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง1.  
ชื่อโครงการ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
1. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์                           
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบ
สานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้าน
การศึกษาของพระบาทสเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการสร้าง
คนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงมีพระบรมราโชบายเพ่ือสืบสานพระ
ราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้าง
พ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคงมี
คุณธรรม (3) การมีงานท ามีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอย
พระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนประถมศึกษา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแนว ทางการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการ
ระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียน 4 ด้าน 2) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือให้มี
ความเข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 3) จัดระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน  
 กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก าหนดหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท รวมถึงการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็น
องค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ประชากร 
ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่
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บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ว่าการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยการมุ่งสร้างให้
ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี ซึ่งการเป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน (2) 
ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมือง (3) การเป็น
พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าให้บ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสา
ธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร ดังนั้น จึงมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
ด าเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 เพ่ือน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและ
พัฒนาเป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหาธิคุณที่มี
ต่อประชาชนคนไทย 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดีมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม   
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น
และชุมชนของตนเอง 
 4. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายผู้น าเยาวชนแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนจิตส านึกความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่
ของและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมต่อไป 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุผู้เข้าร่วมและจ านวน) 
 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 
11 จ านวน 300 คน 
 

4. ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดโครงการ (กรณีเป็นโครงการใหญ่และมีหลายกิจกรรมให้ระบ ุ “ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการในภาพรวม” ที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 
 1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 
11 เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
 2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 มีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 3. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 รักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
 

5. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 5.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
       นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 จ านวนไม่ต่ ากว่า 300 คน 
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 5.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 มีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดีมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
      2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 รักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง จิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 3. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
 4. ประสานหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 5. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและส่งเสริมความความเป็นพลเมืองดีตาม        
รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และอบรมให้ความรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 6. ติดตาม และประเมินผลการสร้างและส่งเสริมความความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 11  
 7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุช่วงเดือนที่ด าเนินการ) 
 ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 
 

8. สถานที่ด าเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 
 หน่วยงาน/สถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร 
 

9. งบประมาณ (จ านวน 250,000บาท พร้อมระบุตัวคูณ) 
รายการ จ านวนเงิน  

กิจกรรมที่ 1    
    1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
     2.  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานโครงการฯ  
     3.  จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 30 คน  มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)                 =   3,000.-  บาท 
       - ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)                   =   3,600.-  บาท    
       - ค่าพาหนะ                                                                            =   5,000.-  บาท 
                รวมทั้งสิ้น ( -หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)               =   11,600.-  บาท    

11,600.- 
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กิจกรรมที่ 2 
      . ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ และการ
ให้ความรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
      - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  (6 วัน x 1,500 บาท)                =   9,000.- บาท 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง    (5 คน x 240 บาท x 6 วัน)                   =   7,200.- บาท 
      - ค่าท่ีพัก   (5 คน x 800 บาท x 5 วัน)                =  20,000.- บาท 
          รวมทั้งสิ้น   (-ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)                  =  36,200.- บาท  

36,200.- 

       กิจกรรมที่ 3 
      1.  ประสานหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     2. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และอบรมให้ความรู้ถึงนวัตวิถี
ของท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (300 คนx50 บาทx2 มื้อ)    =  30,000.-บาท 
        - ค่าอาหารกลางวัน (300 คน x 120 บาท x1 มื้อ)          =   36,000.-  บาท 
           - ค่าที่พัก (10 ห้อง x 1,000 บาท x 2 คืน)                                  =     20,000.-   บาท 
           - ค่าอาหารเย็น (300 คน x 300 บาท x 1 มื้อ)                             =     90,000.-   บาท 
           - ค่าพาหนะวิทยากร                                                               =     5,200.-   บาท  
           - ค่าวิทยากร  (6 คน ๆ  ละ 3 ชั่วโมง ๆ  ละ 600 บาท)                     =   10,800.- บาท  
                รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)           =  192,000.- บาท        

192,000.-   

กิจกรรมที่ 4      
    1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ จัดท าเอกสารรายงานเป็นรูปเล่ม            =  2,200.- บาท 
    2. ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ กับ สป.ศธ.                         = 8,000.- บาท 

10,200.- 

รวมทั้งสิ้น   (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 250,000.- 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้รับการส่งเสริมให้มี
ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม และมีอาชีพ มีงานท า และเป็นพลเมือง
ที่ด ี
 2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมี
คุณธรรมส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข   
 3. สังคมมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 4. ผู้เรียนได้รู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน 

ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล   นายอธิปัตย์  ภูมิทอง 
               ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการช านาญการพิเศษ 
               โทรศัพท์  0 4271 8819      โทรสาร 0 4271 1111 
               โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 5216 2921    E-mail : audy_ag39@hotmail.com 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

  แผนงานพื้นฐาน 

  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)            
 ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์       

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
 ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต      

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ย.3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนวทางการพัฒนาการด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 

 ในการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ ซึ่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ภาคและจังหวัด ก าหนดยุทธศาสตร์และการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ    
 ในเรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานศึกษาธิการภาค กลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมาย 
ภารกิจงาน การพิทักษ์ระบบคุณธรรม ซึ่งในการสร้างระบบวินัยที่ดี ไม่ควรเน้นที่การลงโทษ แต่ควรเน้นไปใน
แนวทางการฝึกอบรม และให้ความรู้มากกว่า เพ่ือให้สามารถปรับปรุงตนเองได้สร้างคุณธรรมให้กับตนเองก็จะ
ท าให้การพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการในเขตตรวจราชการมีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามหลักการตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งในเรื่องหลักการกระจายอ านาจ 
Decentralization มีเกณฑ์การพิจารณาส่วนหนึ่ ง คือ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้  กฎหมาย                        
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.)  ท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ท าให้ ข้าราชการในเขตตรวจราชการ                   
มีความรู้ กฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส าคัญในการปฏิบัติราชการ เป็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการได้น า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม                  
พ.ศ. 2559 ที่เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 -2564) 
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พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ซึ่งในเรื่องก ารแบ่ง
หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งที่ 19/2560 ยังคงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บางจังหวัดหรือบางเขตยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร
แต่กระบวนการ สืบสวน สอบสวน การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ในเรื่อง ของการเสริมสร้าง
ป้องกัน และปราบปราม ในภารกิจงานวินัยและนิติการ    
 

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ให้แก่นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 2. เพ่ือให้นิติกร หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือบุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาและน าไปปฏิบัติได้
ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 
 3. เพ่ือให้นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายหรือบุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบมีเครือข่ายในการประสานงาน และการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกัน 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
    4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นิติกร ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และบุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับ
การพัฒนา จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 
    4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือบุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จ านวนไม่น้อย 30 คน 
 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
    6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 นิติกร หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือบุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
    6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือบุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้ารับการพัฒนาเต็มเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
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7. วิธีด าเนินการ /ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา  หมายเหตุ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม พ.ย. 64  
2. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสวน สอบสวนในพื้นท่ี

จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม  และจังหวัดสกลนคร 
ธ.ค. 64 – ก.ย. 65  

3. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 
กับการสืบสวน สอบสวน อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

มี.ค. – เม.ย. 65  

4. สรุปและรายงานผลโครงการ/กิจกรรม พ.ค. 65  
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น> 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
11. งบประมาณ 27,300 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

11.1 เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
  รวมเป็นเงิน - บาท 

11.2 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสวน สอบสวนในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม   
และจังหวัดสกลนคร จ าแนกเป็นรายการ ดังนี้ 
- ค่าพาหนะ (3 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท)      3,000   บาท   

         รวมเป็นเงิน      3,000  บาท 
11.3 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรนิติกร ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และบุคลากรสังกัดหน่วยงานด้าน

การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จ านวน 30 คน จ าแนกเป็นรายการ ดังนี้ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน × 50 บาท x 2 มื้อ)         3,000  บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน (30 คน × 200 บาท x 1 มื้อ)       6,000  บาท 
 - ค่าเช่าที่พัก (วิทยากร)  (1,200 บาท x 1 ห้อง)          1,200 บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 6 ชม.)       7,200  บาท 
 - ค่าพาหนะวิทยากร          6,000  บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์         900 บาท 

   รวมเป็นเงิน      24,300      บาท 
 

11.4 สรุปและรายงานผลโครงการ/กิจกรรม                      -           บาท 
    รวมเป็นเงิน          -           บาท 

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            27,300      บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
     ความเสี่ยง  :  

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจจะเป็น
ปัญหาอุปสรรคในการเดินทางมาร่วมอบรมได้ 
     การบริหารความเสี่ยง  :  

- มีการจัดอบรมแบบออนไลน์  
 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 14.1. นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือบุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 14.2 นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือบุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีเครือข่ายในการประสานงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
 
ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล   นางสาวลาวรรณ กาแก้ว 
               ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
               โทรศัพท์  0 4271 8819      โทรสาร 0 4271 1111 
               โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1927 4875 E-mail : Lawan204@hotmail.com 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
  แผนงานพื้นฐาน 

  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานบูรณาการ 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
-  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

● ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
- แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

● ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  
- ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

● ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)   
หมุดหมายที่ ............................................................................................................................. .............. 

● ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลักที.่.......................................................................... ............................................................. 
นโยบายเร่งด่วนที่...................................................................................................... .............................. 

● ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
- ยุทธศาสตร์ที่ 6.พัฒนาระบบบริหาร จัดการและส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

● **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่................................................................ 
● **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่ 
● ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่....................................................................... 
● ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 

 

1. ชื่อโครงการ   อบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
*ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 

ส านักงานศึกษาธิการภาค  จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560          
เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 5 
ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์
เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ                  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ภารกิจ ส านักงานศึกษาธิการภาคปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อน การศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการ
อ านวยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด

http://nscr.nesdc.go.th/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/
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กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ นั้น ๆ โดยก าหนดให้ศึกษาธิการภาค     
มีอ านาจหน้าที่ (1) การก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ (2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา (3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ (4) สนับสนุนการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ (5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณา
การในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก                          
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ในการตอบสนอง
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จึงได้จัดท าโครงการอบรมและศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ส านักงานได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการส านักงาน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ละกลุ่มงานของ
หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน นั้นๆ 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จ านวน 19 คน  
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
    6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
 บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมทั้ง 19 คน  
    6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ท างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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7. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
    7.1.1 จัดท าโครงการ 
    7.1.2 ขออนุมัติโครงการ 
    7.1.3 แต่งตั้งคณะท างานฯ 
    7.1.4 ประชุมคณะท างานฯ และมอบหมายงาน 

ระหว่าง  
1 ตุลาคม 

2564 
ถึง 

30 กันยายน 
2565 

กลุ่มอ านวยการ 
สนง.ศธภ.11 

7.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
      7.2.1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  
      7.2.2 ประสานการกับหน่วยงานที่จะเข้าศึกษาดูงาน และประสาน
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  
       7.2.3 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 

บุคลากร  
สนง.ศธภ.11 

7.3 ขั้นตอนสรุปผลด าเนินการ 
    7.3.1 สรุปผลการด าเนินตามโครงการ 
    7.3.2 รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหาร สนง.ศธภ.11 รับทราบ 

กลุ่มอ านวยการ 
สนง.ศธภ.11 

 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม   
 แบบส ารวจความพึงพอใจ  ใบงานการเก็บข้อมูลความรู้  ฯลฯ เป็นต้น 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ   
 ห้องประชุมส านนักงานศึกษาธิการภาค 11 และสถานที่ไปศึกษาดูงาน  
 

11. งบประมาณ   34,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
        กิจกรรมที่ 1  การอบรมให้ความรู้บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  - ค่าอาหารกลางวัน  (19 คน  x 200 บาท x 1 มื้อ)   เป็นเงิน  3,800 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (19 คน  x 50 บาท x 2 มื้อ) เป็นเงิน  1,900 บาท 
  - ค่าวัสดุส านักงาน     เป็นเงิน  1,500 บาท 

กิจกรรมที่ 2  การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (19 คน  x 240 บาท x 3 วัน)  เป็นเงิน 13,680 บาท 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รถตู้ราชการ (2 คัน x 6,560 บาท) เป็นเงิน 13,120 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท (สามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้*** 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : บุคลากรติดภารกิจอ่ืน 
 การบริหารความเสี่ยง : แจ้งให้บุคลากรได้รับทราบก่อนล่วงหน้า เพ่ือจัดการกับภารกิจให้เรียบร้อย 
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13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
13.1 หน่วยงาน (หลัก)  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ที่เข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในส านักงาน

ได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการส านักงาน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ละกลุ่มงาน ของหน่วยงานที่
เข้าศึกษาดูงาน นั้นๆ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 
ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล   นางสาวภัครดา  การะยศ 
               ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
               โทรศัพท์  042 - 718819      โทรสาร 042 - 711111 
               โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-5664-5439 E-mail : karayos260428@gmail.com 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 แผนงานพื้นฐาน 

  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลักที่ 8 :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 :  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร                     
จัดการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

1. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค  
 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   
นายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ) มีแนวนโยบายและก าหนดวิสั ยทัศน์ ให้

กระทรวงศึกษาธิการ น าไปก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไว้ว่า 
“ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ” จุดเน้นของนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นจุดเน้น 
ด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จึงเป็นแนวทางในการบรรลุจุดหมายของการพัฒนาการศึกษาใน
พ้ืนที่ และสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์ ที่จะต้องก าหนดจุดหมายของการพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือให้
ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือต้องประกอบด้วยการ
ก าหนดพันธกิจ (mission) วิสัยทัศน์ (vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategy issue) เป้าประสงค์ (goal) ของ
แผนยุทธศาสตร์ การสร้างตัวชี้วัด (Key Performance Identification) ค่าเป้าหมาย (target) และกลยุทธ์ 
(strategy)  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 เห็นความส าคัญ
ของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ที่จ าเป็นต้องวิเคราะห์และประสานความเชื่อมโยงให้สอดคล้องในการขับเคลื่อน 4 ระดับ ได้แก่ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ  (Agenda Based) ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก (Function Based) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Cluster Based) 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Area Based) รวมทั้งน าสภาพปัญหา ความต้องการและความเร่งด่วนของ
กลุ่มจังหวัดมาเป็นจุดเน้นของการพัฒนาการศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูป
การศกึษา ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนหรือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของภาค รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาค 

 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับ

ภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม   
2. เพ่ือสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค   
3. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด   
4. เพ่ือพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน

อ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จ านวน 1 ฉบับ   
2) รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จ านวน 1 ฉบับ   
3) บุคลากรในสังกัดหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

จ านวน 50 คน 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   

2) กรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบร่วมมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 3  จังหวัด ประกอบด้วยสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร จ านวน 50 คน 
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6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
 

6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ภูมิภาคมียุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด       
 2. การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษามีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

7. วิธีด าเนินการ /ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
ต.ค. - พ.ย. 64  

2 การประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์                 
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค ในพื้นที่รับผิดชอบ        
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 
65 

 

3 การประชุมปฏิบัติการทบทวน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับภาค พ.ศ. 2565  

ธ.ค. 64 - ม.ค. 
65 

 

4 การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
รวมทั้งก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 

เม.ย. - ก.ย. 65  

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ระดับภาค 

พ.ค. - ก.ย. 65  

6 การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมแผนบูรณาการภาคฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้า
ร่วมประชุมที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

พ.ย. 64 -           
ก.ย. 65 

 

7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับภาค  

ก.ค. - ก.ย. 65  

 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น> 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  
 01 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
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11. งบประมาณ 300,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  
 แผนงานยุทธศาสตร์เ พ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์               
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ การปฏิบัติระดับภาค จ านวน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
           กิจกรรมที่  1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 จ าแนกเป็นรายการ ดังนี้      
                  - ค่าพาหนะคณะท างาน 3 จังหวัด จ านวน 6 คน ๆ ละ 800 บาท     เป็นเงิน    4,800 บาท 
(จังหวัดละ 2 คน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) 
                  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)        เป็นเงิน    1,500 บาท 
                  - ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)          เป็นเงิน    1,800 บาท 
                  - ค่าจัดท ารูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 250 บาท                         เป็นเงิน    1,250 บาท 
                                                                                           รวมเป็นเงิน    9,350 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,350 บาท  (เก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม  

           กิจกรรมที่ 2 การประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สู่การปฏิบัติในภูมิภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ผนวกกับ 
          กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ระดับภาค พ.ศ. 2565 จ าแนกเป็นรายการ ดังนี้ 
     1)  การประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมฯ  
                  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (19 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)        เป็นเงิน    1,900 บาท 
                  - ค่าอาหารกลางวัน (19 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)          เป็นเงิน    2,280 บาท 
                                                                                           รวมเป็นเงิน   4,180 บาท 
     2) การประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ              
สู่การปฏิบัติในภูมิภาค ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 และการประชุมปฏิบัติการทบทวน 
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค พ.ศ. 2565   
                  - ค่าตอบแทนวิทยากรและคณะ (บุคคลภายนอก)          เป็นเงิน   54,000 บาท 
                    (1,200 บาท x 15 ชม. x 3 คน)   
                  - ค่าเช่าที่พักวิทยากรและคณะ (1,000 บาท x 2 คืน x 2 ห้อง)          เป็นเงิน    4,000 บาท    
                  - ค่าเช่าที่พัก  (1,000 บาท x 2 คืน x 20 ห้อง)                     เป็นเงิน  40,000 บาท 
                  - ค่าพาหนะเดินทางวิทยากรและคณะ             เป็นเงิน  14,000 บาท 
                  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 50 บาท x 4 มื้อ)                 เป็นเงิน  10,000 บาท 
                  - ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 250 บาท x 2 มื้อ)                          เป็นเงิน  25,000 บาท  
                  - ค่าอาหารเย็น (50 คน x 300 บาท x 1 มื้อ)             เป็นเงิน  15,000 บาท 
                  - ค่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง ๆ ละ 5,000 บาท                         เป็นเงิน    5,000 บาท 
                  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (1 คัน x 2 วัน x 1,000 บาท)                         เป็นเงิน    2,000 บาท 
                  - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (50 คน x 70 บาท)               เป็นเงิน    3,500 บาท 
                  - ค่าวัสดุ                                 เป็นเงิน    5,000 บาท 
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                  - ค่าจัดท ารูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 250 บาท                           เป็นเงิน    1,250 บาท 
                                                                                         รวมเป็นเงิน    178,750 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,930 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม  
 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค รวมทั้งก ากับดูแล                   
ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จ าแนกเป็น
รายการ ดังนี้ 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 9 ขึ้นไป (270 บาท x 2 คืน)     เป็นเงิน      540 บาท 
          - ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่ ากว่าระดับ 9 (240 บาท x 10 คน x 2 วัน)    เป็นเงิน    4,800 บาท 
          - ค่าท่ีพัก (1,000 บาท x 2 คืน x 6 ห้อง)      เป็นเงิน  12,000 บาท 
          - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (1,000 บาท x 3 วัน)                    เป็นเงิน    3,000 บาท 
          - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (50 คน x 70 บาท)                               เป็นเงิน    3,500 บาท 
                                                                                                 รวมเป็นเงิน   23,840 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  23,840 บาท (สองหม่ืนสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม  
 

กิจกรรมที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค  
                เรื่อง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จ าแนกเป็นรายการ ดังนี้ 

- ค่าวิทยากร  (600 บาท x 10 ชม.)                        เป็นเงิน    6,000  บาท 
         - ค่าท่ีพักวิทยากร (1,000 บาท x 1 ห้อง)                        เป็นเงิน    1,000  บาท 
         - ค่าพาหนะวิทยากร                เป็นเงิน    5,200  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)            เป็นเงิน   2,500  บาท 
         - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)                      เป็นเงิน   3,000  บาท 
         - ค่าพาหนะคณะท างาน 3 จังหวัด จ านวน 6 คน ๆ ละ 800 บาท                เป็นเงิน   4,800 บาท 
            (จังหวัดละ 2 คน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)   
 - เอกสารประกอบการประชุม (25 คน x 70 บาท)                                   เป็นเงิน  1,750 บาท 
             รวมเป็นเงิน   24,250 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  24,250 บาท  (สองหม่ืนสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม  

กิจกรรมที่ 6 การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแผนบูรณาการภาคฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้า
ร่วมประชุมที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

                      รวมเป็นเงิน   58,380 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,380 บาท  (ห้าหม่ืนแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 
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กิจกรรมที ่7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ าแนกเป็นรายการ ดังนี้ 
      - ค่าจัดท ารูปเล่ม (5 เล่ม x 250 บาท)        รวมเป็นเงิน   1,250  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,250 บาท  (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 
                                                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

  ภาคีเครือข่ายไม่เห็นความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในจัดท าแผนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง 

 การบริหารความเสี่ยง :  
  จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นต่อการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาในพ้ืนที ่
 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
14.1 หน่วยงานทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์                 

การพัฒนาการศึกษาน าไปเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่  
14.2 มีกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที่ แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน หรือ              
ภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง  
 
ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล   นางสาวเขมรินทร์  วรัณภูวัตวงศ์ 
               ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
               โทรศัพท์  0 4271 8819      โทรสาร 0 4271 1111 
               โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 9426 82591 E-mail : khemarin.9@gmail.com 

 
 

 
 



ส่วนที่ 6 
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 

 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                          
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 4 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1 การรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็น
รายเดือนเป็นการรายงานความก้าวหน้าในรูปแบบเอกสาร  
  1.2 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302 
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เป็นรายไตรมาส)  
  1.3 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี และ
ให้มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยด าเนินการจัดท า
รายงานประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
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       - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุด
การด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
       - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
  2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 
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