คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการดั ง กล า วต อ งมี ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จ ะต อ งใช
ในการดำเนิน การของแตละขั้น ตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
หนวยงาน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.
2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ นั้น
เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 สำนั ก งานศึ กษาธิ ก ารจัง หวัด พิ ษ ณุ โลก จึง ได จั ดทำแผนปฏิบั ติ ราชการประจำป ง บประมาณ
พ.ศ.2565 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร มาตรการและจุดเนนการบริหาร
จั ด การศึ ก ษาสู ค วามสำเร็ จ ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และเป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห าร,
การปฏิบั ติ งานของบุ คลากรในสำนั ก งาน ซึ่ง คณะกรรมการดำเนิ น งานจั ดทำได วิเคราะห ความเชื่ อมโยง
ความสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
พิจารณาตามบริบทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เนนหลักการมีสวนรวม มุงสูการบริหารและ
การจัดการศึก ษา ซึ่ง แสดงให เห็ น ความเชื่ อมโยงของนโยบาย ยุ ทธศาสตร จุดเน น มาตรการ โครงการ/
กิจ กรรม เพื่ อใช เป น กลไกในการเรง รั ด กำกับ ติด ตามการดำเนิ น งานของสำนั กงานศึ ก ษาธิก ารจัง หวั ด
พิษณุโลก ทั้งนี้ โดยมุงหวังใหเกิดคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงตอผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
รวมทั้งมุงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางทั่วถึง ตามศักยภาพอยางเทาเทียมกัน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงรองรับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการ และผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง ที่ ท ำให ก ารดำเนิ น การจั ด ทำแผน
ปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำเร็จลุลวงดวยดี และ
หวังเป น อยางยิ่ งวาจะเปน ประโยชนตอหนวยงานและผูปฏิบั ติงานที่ เกี่ยวของใหสำเร็จตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพตอไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

บทสรุปผูบ ริหาร
การเปลี่ ย นแปลงของบริบ ทเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลก จากการปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล (Digital
Revolution) สูอุตสาหกรรม 4.0 โครงสรางของประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงวัย วาระการพัฒ นา
ของโลกภายหลั ง ค.ศ.2015 มุ ง พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ความเท า เที ย มทางเพศ ส ง เสริ ม
การเติ บ โตทางแบบยั่ ง ยื น การบริห ารจั ด การหน ว ยงานภาครั ฐมุ ง ขจั ด การทุ จ ริต คอร รัป ชั่ น ด ว ยหลั ก
ธรรมาภิบาล เปนสาเหตุหลัก ที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมรวมไปถึงการบริหารจัดการ
การศึกษา ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนใหเกิดการเชื่อมโยงสูการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนา
เป า หมายหลั ก ในระยะยาวด ว ยยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป , แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2560 – 2579
การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่มีการกำหนดแนวทางการพัฒนา
จังหวัด ภาค และเมือง โดยกำหนดพื้นที่เปาหมายและสาขาการผลิตและบริการที่มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจน
เพื่ อกำกับใหการขับเคลื่อนการพัฒ นาเชิงพื้นที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์โดยสอดคลองกับ
เปาหมายรวมของประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีทิศทางและแนวทางการพัฒนา
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ที่ ชั ด เจน สามารถแก ไ ขป ญ หาด า นการจั ด การศึ ก ษา ตอบสนองความต อ งการของ
ประชาชน สนองตอบนโยบายระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ และพัฒนาศักยภาพทองถิ่นที่มีอยูโดยการประสาน
การดำเนินการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอยางเปนระบบแบบบูรณาการลดปญหาความซ้ำซอน ตลอดจนเปน
การประหยัดทรัพยากรทางการบริหารอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และ
ควบคุมการดำเนินงานโครงการพัฒ นาการศึกษาของจังหวัดตางๆ ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จึงกำหนดใหมีแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและ การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณธรรม
จริยธรรม ความเป น พลเมื อง พลโลก โดยทุก ภาคส วนสั ง คม มี สวนรวมรับ ผิด ชอบผลลั พ ธการพั ฒ นา
ศักยภาพผูเรียน ดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู
และคุณภาพ มาตรฐานของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพและ
ผลสัมฤทธิ์ความกาวหนาของผูเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับ การเปลี่ยนแปลงของ
ศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิด
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดำเนินการในภารกิจตาง ๆ บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
เกิดผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ตรงกับวิสัยทัศน “ประชากรทุกกลุมอายุไดรับโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานเทาเทียมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่
21” และสอดรับ กั บแผนพั ฒ นาการศึก ษาจัง หวัด พิ ษ ณุ โลก ซึ่ง ได กำหนดแผนงาน โครงการ กิจ กรรม
ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

สำหรับการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความสำเร็จของ
องคกรนั้ น สำนั กงานศึ กษาธิ การจัง หวัด พิ ษณุ โลก มีก ลไกเพื่ อควบคุม การปฏิบั ติง านตามกลยุท ธ และ
กอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสอดคลองกับยุทธศาสตร
และโครงการที่สำคัญ และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานที่กำกับดูแลอยางเปนระบบตอไป

สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
บทสรุปสำหรับผูบริหารพิษณุโลก
สวนที่ 1 : ขอมูลสภาพทั่วไป
- ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก
- สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว
- ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก
สวนที่ 2 : บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษา
- ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
- แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ
อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญ
เพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
- แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
- นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)
- เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
- นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
- แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
- แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาคเหนือ (พ.ศ.2563-2565)
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการภาค 17 (พ.ศ.2562-2565)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- อำนาจหนาที่ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- อำนาจหนาที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
- การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของสำนักงานการศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
สวนที่ 3 : สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
- วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
- ยุทธศาสตร/กลยุทธ
- ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร
สวนที่ 4 : โครงการ/งบประมาณ
- สรุปงบหนาโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
- ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา
สูการปฏิบัติ
2) โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ประจำป 2565
3) โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
(100 ป ยุวกาชาดไทย)
4) โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
5) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
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สวนที่ 1
ขอมูลสภาพทั่วไป
ความเปนมา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอ 37 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูอาคาร
ชั้น 2 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก และไดเริ่มปฏิบัติหนาที่โดยมี ขาราชการในสังกัดเขาปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา ที่ 21/2560 สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2560 มีปจจุบันไดยายสถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู 693 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย
แบงโครงสรางการปฏิบัติงานเปน 7 กลุม 1 หนวย มีขาราชการและลูกจางในสังกัด ดังนี้
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1. ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก
(1) ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพิษณุโลก อยูในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง มีพื้นที่ประมาณ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร หรือ
6.75 ลานไร คิ ดเป น รอ ยละ 2.1 ของพื้ น ที่ ของทั้ ง ประเทศ หางจากกรุง เทพฯ โดยทางรถยนต ประมาณ 377
กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 389 กิโลเมตร ติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ อำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต ติดตอกับ อำเภอเมือง อำเภอสามงาม อำเภอวชิรบารมี และอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย อำเภอเขาคอ อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
(2) สภาพทางภูมิศาสตร
1) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลกทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เปนเขตภูเขา
สูง ไดแกพื้ นที่ ทางดานตะวันออกของจังหวัดพิ ษณุ โลก มีลักษณะเปน เทือกเขาสูง แนวกั้นเขตแดนไทย–ลาว
เปนรอยตอของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ และเลย เขตที่ราบลุมแมน้ำ ไดแก พื้นที่ในบริเวณดานทิศเหนือ และ
ดานทิศตะวันออก มีแมน้ำสายสำคัญไหลผาน คือแมน้ำนาน แมน้ำแควนอย แมน้ำเข็กหรือแมน้ำวังทอง จุดเดน
ทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก คือมีลักษณะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะ
พื้ น ที่ ท างตอนเหนื อ ทางตะวั น ออก และตอนกลางบางส ว นเป น เขตภู เขาสู ง ที่ ร าบสู ง และลาดเอี ย งลงมา
ทางตอนกลาง ทางตะวั น ตก และทางตอนใต จ นเป น พื้ น ที่ ร าบ พื้ น ที่ ร าบลุ ม ทำให ส ามารถประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมไดทุกสาขา เชน สาขาปาไม สาขาพืช สาขาประมง และสาขาปศุสัตว โดยเขตที่ราบลุมแมน้ำในพื้นที่
อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุม และอำเภอบางระกำ จะเปนแหลงปลูกขาวที่สำคัญของจังหวัด
ที่ทำรายไดหลักใหกับจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ในพื้นที่เขตอำเภอบางระกำบริเวณพื้นที่ใกลลุมน้ำยม ทุกป
จะเกิดปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ราษฎรไมสามารถปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวได อำเภอบางระกำ จึงเปนแหลงรองรับน้ำ
ในฤดูฝนและเปนแหลงผลิตสัตวน้ำธรรมชาติและแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่ทำรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ได
หากสามารถพัฒ นาพื้นที่ตามศักยภาพใหเปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ำจืดเพื่อการศึกษาและขยายปริมาณผลผลิต
สัตวน้ำจืดรวมถึง การสง เสริมพัฒ นาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ำจะทำใหอำเภอบางระกำ เปนแหลงทำประมงน้ำจืด
ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกไดตอไป
2) ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภู มิ อ ากาศโดยทั่ ว ไปมี ลั ก ษณะร อ นชื้ น ฤดู ร อ นมี อ ากาศร อ นมาก โดยเฉพาะช ว ง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนฝนตกมากในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเปนฤดูการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ฤดูหนาวมีอากาศคอนขางหนาวตั้งแตชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ
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(3) เขตการปกครอง
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกแบ ง พื้ น ที่ เพื่ อ การบริ ห ารราชการส ว นภู มิ ภ าค เป น 9 อำเภอ 93 ตำบล
1,048 หมูบาน จำนวนครัวเรือน 185,131 ครัวเรือน มีการบริหาร 3 ระดับ คือ
1) การบริหารราชการสวนกลาง
2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค
3) การบริหารราชการสวนทองถิ่น
การบริหารราชการสวนทองถิ่นแบงเปน 3 ประเภท ประกอบดวย
1) องคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน 1 แหง
2) เทศบาล
2.1 เทศบาลนคร จำนวน 1 แหง
2.2 เทศบาลเมือง จำนวน 1 แหง
2.3 เทศบาลตำบล จำนวน 24 แหง
3) องคการบริหารสวนตำบล จำนวน 76 แหง
2. สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว
(1) เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกป 2564 (ขอมูลสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ณ ธันวาคม 2563)
1) ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลก
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลกอยูในเกณฑปกติ โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2565
คาดวามีทิศทางเพิ่มขึ้นที่ระดับรอยละ 1.9 (ชวงคาดการณที่รอยละ 0.9 ถึง 2.9) สาเหตุจากระดับราคาอาหารสด
และราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง สะทอนการขยายตัวของเศรษฐกิจและกำลังซื้อภายในจังหวัด โดย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญกลับมาดำเนินการตามปกติไดแลว ในสวนของจำนวนผูมีงานทำปรับตัวเพิ่มขึ้นโดย
คาดวาจะมีจำนวนประมาณ 480,549 คน เพิ่มขึน้ จากปกอนประมาณ 6,642 คน หรือคิดเปนการขยายตัว รอยละ
1.4 (ชวงคาดการณที่รอยละ 1.0 ถึง 1.8)
2) ปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในป 2564 และป 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก
1. พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ ายประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 มี ผ ล
ใช บั ง คั บ เร็ ว ส ง ผลดี ต อ กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณทั้ ง รายจ า ยประจำและ
รายจายลงทุน
2. การคงไวซึ่งมาตรการเพื่อบรรเทาคาครองชีพผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และโครงการประกัน
รายไดเกษตรกร ซึ่งจะชวยรักษากำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก
3. มาตรการกระตุนการใชจายในการเพิ่มกำลังซื้อในรูปแบบเงินใหเปลา (Cash handout) ผาน
โครงการตาง ๆ อาทิเราชนะ, คนละครึ่ง, ยิ่งใชยิ่งได
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4. การปรับเงื่อนไขของมาตรการ Soft loan และการใชเครื่องมือการค้ำประกันความเสี่ยงของ
บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดยอม (บสย.) เขามาเพื่อสงผานสภาพคลองไปยังธุรกิจ SMEs และการคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยูในระดับต่ำตอเนื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
5. ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของจั ง หวัด ให ค วามสำคั ญ ต อ การดำเนิ น มาตรการเร ง รัด การเบิ ก จ า ย
งบประมาณ ของสวนราชการ
3) ปจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในป 2564 และป 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก
1. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบสาม สง ผลกระทบตอ
ความตอเนื่องของการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ SMEs ที่มีความเปราะบางสูงจากการขาดเงินทุน
หมุนเวียน
2. ความเสี่ยงจากปญ หาการระบาดของแมลงศัตรูพื ช ซึ่ง จะสง ผลกระทบตอปริมาณผลผลิ ต
พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
3. พฤติกรรมการออมจากการกลัวความเสี่ยงในอนาคต (precautionary saving) สะทอนวา
ประชาชนสวนใหญมีการเนนเก็บออมในชวงเวลาวิกฤตเนื่องจากยังกลัวความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว
จะเปนอุปสรรคขัดขวางการฟนตัวของเศรษฐกิจ เพราะประชาชนจะลดการใชจายและทำใหเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจนอยลง
4. หนี้ครัวเรือนมีแนวโนมขยับเพิ่มขึ้นมาอยูที่กรอบรอยละ 90.0 – 92.0 ตอ GDP (ศูน ยวิจัย
กสิกรไทย) อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและกระทบตอการปลอยสินเชื่อ
ของสถาบันการเงิน บั่นทอนกำลังซื้อภาคประชาชน และอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดใน
ระยะยาว
(2) การทองเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก
จัง หวัดพิ ษณุโลกมีความเจริญ เติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็วในทุกดานและเปนจัง หวัดศูน ยกลาง
เชื่อมตอหลายจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนลาง ซึ่งจากการเปนจังหวัดศูนยกลางดังกลาว ทำใหเกิดการเชื่อมโยง
การทองเที่ยวทั้งในเชิงประวัติศาสตรและเชิงนิเวศน เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด เพชรบูรณ ตาก อุตรดิตถ สุโขทัย
ในขณะเดียวกั น จัง หวัดพิษ ณุ โลกมีสถานที่ท องเที่ ยวที่สำคัญ และหลากหลาย ทั้ง ทางดานศาสนา วัฒ นธรรม
ประเพณี และแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศน ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง โดยในแต ล ะที่ มี จ ำนวนนั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางประเทศเขามาเยี่ยมชมจังหวัดพิษณุโลก เปนจำนวนไมต่ำกวา 599,961 คน มีรายไดจากการทองเที่ยวกวา
1,603 ลานบาท (ขอมูล 15 ตุลาคม 2564)
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3. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก
(1) โครงสรางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
 กลุมอำนวยการ/หนวยตรวจสอบภายใน/กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท/โทรสาร 055-301223
 กลุมพัฒนาการศึกษา/ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทรศัพท 055-301224
 กลุมบริหารงานบุคคล/กลุมนโยบายและแผน โทรศัพท 055-301225
 งานเลขานุการ โทรศัพท/โทรสาร 055-301226
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(2) องคคณะบุคคลภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (กศจ.) ประกอบดวย
1. ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
ประธานกรรมการ
2. ศึกษาธิการภาค 17
รองประธานกรรมการ
3. นายสุเขต สวยสม
ผูแทน สพฐ.
4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ผูแทน สอศ.
5. อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูแทน สป.อว.
6. นายกมล ศิริบรรณ
ผูแทน ก.ค.ศ.
7. นายอัคนี ศุขโรจน
ผูแทน สช.
8. ผูอำนวยการ กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ผูแทน กศน.
9. นางสุเนตร ทองคำพงษ
ผูแทนองคกรภาคเอกชน
10. นายชาลี นาคเอี่ยม
ผูแทนองคกรวิชาชีพ
11. รอยเอกอุบล พุทธรักษ
ผูแทนภาคประชาชน
12. รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
ผูทรงคุณวุฒิ
13. นายเสกสรรค ทองศรี
ผูทรงคุณวุฒิ
14. นายสมพงศ เย็นแกว
ผูทรงคุณวุฒิ
15. นายลือชัย ชูนาคา
กรรมการและเลขานุการ
16. นายทศพร จันทรเนตร
ผูชวยเลขานุการ
17. นายสมพงษ กิตติศาสตรา
ผูชวยเลขานุการ
2) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.) ประกอบดวย
1. รอยเอกอุบล พุทธรักษ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสมพงศ เย็นแกว
อนุกรรมการ
3. นายสุรินทร มั่นประสงค
อนุกรรมการ
4. นายสุริยา จันทิมา
อนุกรรมการ
5. นายสุรชัย มณีประกร
อนุกรรมการ
6. นายเสถียร บุตรโพธิ์
อนุกรรมการ
7. นายประทีป ปอมสาหราย
อนุกรรมการ
8. นายลือชัย ชูนาคา
อนุกรรมการและเลขานุการ
9. นายทศพร จันทรเนตร
ผูชวยเลขานุการ
10. นายสมพงษ กิตติศาสตรา
ผูชวยเลขานุการ
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3) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย
ที่ปรึกษา
นายบุญรักษ ยอดเพชร
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะอนุกรรมการ
1. รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
ผูแทน กศจ.
ประธานอนุกรรมการ
2. นายชาลี นาคเอี่ยม
ผูแทน กศจ.
อนุกรรมการ
3. นายอนันต คงชุม
ผูแทน กศจ.
อนุกรรมการ
4. นายพงษชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
อนุกรรมการ
5. นายสุขสันติ์ จิตตออนนอม
ผอ.สถานศึกษา
อนุกรรมการ
6. นายวีรบูล เสมาทอง
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7. นายธีรชัย ธุวนิมิตรกุล
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
8. นางเรณู บุญเสรฐ
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
9. นายลือชัย ชูนาคา
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นายทศพร จันทรเนตร
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผูชวยเลขานุการ
11. วาที่ รอยตรีวิวัฒน กระทู
ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวดวงดาว แซโงว
ศึกษานิเทศก
ผูชวยเลขานุการ
4) คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ประกอบดวย
คณะอนุกรรมการ
1. นายสุชน วิเชียรสรรค
ผูแทน กศจ.
2. นายเสกสรรค ทองศรี
ผูแทน กศจ.
3. นายปราโมทย บุญเลิศล้ำ
ผูแทน กศจ.
4. นายสรปรัชญ ไวกสิกรณ
ผอ.สถานศึกษา
5. นายสุริยา จันทิมา
ผอ.สถานศึกษา
6. นายสุรพล วรินทรเวช
ผูทรงคุณวุฒิ
7. นายอุทัย ไทยกรรณ
ผูทรงคุณวุฒิ
8. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
ผูทรงคุณวุฒิ
9. นายลือชัย ชูนาคา
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
10. นายทศพร จันทรเนตร
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
11. นายวันชัย แจมนาม
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
12. นางจุฑารัตน ศรีนวล
ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

127

163

3

8

3

9

3

1
1
1
1
6

2

21

1
2
1

1
1

12

5

ตชด

อว.

36
27
20
13
22
49
32
12
16

3

229

3

3

139
99
57
46
58
107
107
44
86

3

743

1

3

4

รวมทั้งสิ้น (แหง)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

พศ.

รร.สาธิต

3

14
3
1

ศูนยเด็กเล็ก

39

อบต.

64

1

รร.เทศบาล

26

5
1

อบจ.

64

2
1

กศน.

29
51

10
6
3
1
2
3
8
2
4

สังกัด อปท.

สช.

114

32
31

เอกชน

รวมทั้งสิ้น (แหง)

57

ภาครัฐ

50

สำนักการศึกษา
พิเศษ

เมืองพิษณุโลก
นครไทย
เนินมะปราง
บางกระทุม
ชาติตระการ
พรหมพิราม
วังทอง
วัดโบสถ
บางระกำ

สพม.39

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สพป.พล.3

อำเภอ

สพป.พล.1

ที่

สพป.พล.2

สพฐ.

รร.ตชด.

จำนวนสถานศึกษาในสังกัด
สอศ.
สป.ศธ

รร.พระปริยัติธรรม

(3) ขอมูลพื้นฐานการศึกษา
ตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ปการศึกษา 2564
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1 เตรียมความพรอม
2
3
4
5

กอนประถม
ประถม
มัธยม
ปวช.

6 ปวส.
7 ปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น

4,161 3,905 3,873
14,305 12,041 13,025
37
3,348 113 26,986

7
349
895

284

7,632

4,100
1,982
9,071 112 3,030
2,659 1,894 1,264

458

ตชด

อว
โรงเรียนสาธิต

รวมทั้งสิ้น

พศ.

รร.ตชด.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อบจ. เทศบาล อบต.

กศน.

สช.

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ศูนยการศึกษาพิเศษ

สพม.39

สพป.พล.3

สพป.พล.1

ที่

สพฐ.
สพป.พล.2

ระดับที่เปดสอน

จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัดและระดับชั้นที่เปดสอน
สอศ.
สป.ศธ
อปท.

รร.พระปริยัติธรรม

ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัดและระดับการศึกษาที่เปดสอน ปการศึกษา 2564

7,916
39
96

6,433

701

18,631
52,955
38,461
7,134

4,707

634

5,341

212

153 1335
18,503 19,294 17,011 26,986 1,251 11,293 2,670 16,114 2,006 6,276 8,090 212

135

106
926
1,053

1,488
2,085 131,926
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ตารางที่ 3 จำนวนสถานศึกษา ครู และผูเรียน แยกรายสังกัด ปการศึกษา 2564
ที่
1

2
3

4
5

สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1.5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1) ศูนยการศึกษาพิเศษ
2) โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล
3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1 รัฐบาล
3.2 เอกชน
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
5.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
5.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

สถานศึกษา
114
127
163
39
1
1
1
21
6
2
9
1
1

ปการศึกษา 2562
ครู

ผูเรียน

รวม
ผูเรียน

1,633
1,620
2,044
2,721
97

18,503
19,294
17,011
26,986
1,251

1,120
97

16,114

16,114

11,293
2,670
2,006

13,963

132
63

83,045

2,006
2,085

10

ที่
6

7
8

สังกัด
5.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
6.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6.2 สถานศึกษา อบต. / ทต. / อบจ.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแหงชาติ
รวมทั้งหมด

สถานศึกษา
1
229
22
3
4
745

ปการศึกษา 2562
ครู

680
271
26
26
10,530

รวม
ผูเรียน

ผูเรียน

8,090
6,276
212
135
129,841

14,366
212
135
131,926

ตารางที่ 4 จำนวนผูเรียนรายชั้นเรียน แยกรายสังกัด ปการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับชั้น
เตรียมความพรอม
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3

สพป.พล. 1 สพป.พล. 2 สพป.พล. 3 สพม. 39

418
1,765
1,978
2,245
2,348
2,543

337
1,699
1,869
1,911
2,003
2,077

173
1,815
1,885
2,110
2,239
2,272

สถ.
กศน.
7,632
458
696
682
604
503
523
552

สช.
284
1,121
1,449
1,530
1,422
1,624
1,600

สอศ.

พศ.

ตชด. สศศ.

9
15
15
13
16
14

7
41
41
51

รวม
7,632
742
2,754
7,425
7,888
8,245
8,794
9,109
11

ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
ปริญญาตรี
ประถม (กศน.)
ม.ตน (กศน.)
ม.ปลาย (กศน.)
รวมทั้งหมด

สพป.พล. 1 สพป.พล. 2 สพป.พล. 3 สพม. 39
2,343
1,982
2,056
2,416
2,010
2,121
2,410
2,058
2,227
944
1,150
1,205
4,498
860
1,079
1241
4,552
894
1,119
1233
4,343
15
37
5,034
14
45
4,474
8
31
4,085

สถ.
กศน.
452
515
485
267
293
245
152
148
159

สช.
1,438
1,450
1,537
558
627
664
264
263
238

สอศ.

พศ.

ตชด. สศศ.
15 59
20 82
18 75
42
172
42
180
52
168
22
31
23

3,245
2,472
3,190
2,342
2,992
152

21,201

19,294

112
708
1,186
20,690 26,986 14,366 2,006 16,069 14,393

212

375
135

รวม
8,345
8,614
8,810
8,836
8,874
8,718
5,524
4,975
4,544
3,245
2,472
3,190
2,342
2,992
152
112
708
1,561
1,251

12

ตารางที่ 5 สัดสวนผูเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ปการศึกษา 2564
ที่
1
2
3
4

สัดสวนผูเรียนตอประชากรวัยเรียน
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)
ประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ป)
มัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12 - 14 ป)
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (อายุ 15 - 17 ป)
รวมทั้งหมด

ประชากร
25,724
56,149
29,446
28,511
139,830

ผูเรียน

รอยละ
26,547
52,955
27,136
16,229
122,867

103.19
94.31
92.15
56.92
87.86

ตารางที่ 6 สัดสวนผูเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา เปรียบเทียบยอนหลัง
ที่
1
2
3
4

สัดสวนผูเรียนตอประชากรวัยเรียน
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)
ประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ป)
มัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12 - 14 ป)
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (อายุ 15 - 17 ป)
รวมทั้งหมด

ปการศึกษา 2562
97.53
94.30
99.41
55.88
86.72

ปการศึกษา 2563
103.19
94.31
92.15
56.92
87.86

ผลตาง
5.66
0.01
7.26
1.04
1.14
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ตารางที่ 7 จำนวนผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย ปการศึกษา 2564
ที่
1
2
3
4
5

ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รวมทั้งหมด

ผูเรียนทั้งหมด
26,547
52,955
27,136
16,229
14,241
137,108

ไดรับสนับสนุน
26,547
52,955
27,136
16,229
14,241
137,108

รอยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
137,108

ตารางที่ 8 สัดสวนครูตอผูเรียน ปการศึกษา 2564
ที่
1
2
3
4
5

6
7

หนวยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1) ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 7
2) โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกลู
3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ครู

ผูเรียน
1,633
1,620
2,044
2,721
97

18,503
19,294
17,011
26,986
1,251

สัดสวน
1 ตอ 11
1 ตอ 12
1 ตอ 8
1 ตอ 10
1 ตอ 13

1,120
97

16,114
13,963

1 ตอ 14
1 ตอ 144
14

ที่

8
9

10

11
12

หนวยงาน
1) รัฐบาล
2) เอกชน
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2) สถานศึกษา อบต. / ทต. / อบจ.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
รวมทั้งหมด

ครู

10,530

ผูเรียน

สัดสวน

132
63

11,293
2,670

1 ตอ 86
1 ตอ 42

680

2,006

1 ตอ 3

271
26

8,090
6,276

1 ตอ 3
1 ตอ 241
1 ตอ 12

129,841

15

ตารางที่ 9 สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสายสามัญศึกษาเปรียบเทียบยอนหลัง
ที่
1
2
3
4
5

สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
รวมทั้งหมด
สัดสวน

ปการศึกษา 2561
ปวช.1
ม.4
2,643
6,725
173
287
31
2,643
7,216
26.80
73.20

ปการศึกษา 2562
ปวช.1
ม.4
2,527
4,773
164
285
34
2,527
5,256
32.47
67.53

ปการศึกษา 2563
ปวช.1
ม.4
3,245
5,034
152
264
22
3,245
5,472
37.23
62.77
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17
ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด จำแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก

ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด จำแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก

18
ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด จำแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก

ตารางที่ 13 คะแนนเฉี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ปการศึกษา 2562 – 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด พิษณุโลก

19
ตารางที่ 14 คะแนนเฉี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ปการศึกษา 2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

ตารางที่ 15 คะแนนเฉี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ปการศึกษา 2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

20
ตารางที่ 16 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จังหวัดพิษณุโลก
จำแนกตามสาระการเรียนรู

ตารางที่ 17 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จังหวัดพิษณุโลก
จำแนกตามสาระการเรียนรู

21
ตารางที่ 18 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จังหวัดพิษณุโลก
จำแนกตามองคประกอบ

ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จังหวัดพิษณุโลก
จำแนกตามองคประกอบ
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สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษา
กรอบแนวทางการจัดทำแผน
ขอมูล เอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชเปนกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย กฎหมาย ยุทธศาสตร นโยบาย เอกสารสำคัญที่เกี่ยวของกับภารกิจ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
2. แผนแมบ ทภายใตยุท ธศาสตรชาติ แผนแม บทเฉพาะกิ จภายใตป ระเด็น ยุท ธศาสตร ชาติ
อัน เป น ผลมาจากสถานการณ โควิ ด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญ เพื่ อบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
7. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)
8. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
9. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
10. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
11. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาคเหนือ (พ.ศ.2563-2565)
13. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการภาค 17 (พ.ศ.2562-2565)
14. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
15. อำนาจหนาที่ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16. อำนาจหนาที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
17. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของสำนักงานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
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1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
คณะกรรมการจั ดทำยุ ทธศาสตรชาติ ได ดำเนิ น การจั ดทำยุ ทธศาสตร ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร
ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคล และมีความมั่น คงในทุ กมิติ ทั้ งมิ ติทางการทหาร เศรษฐกิ จ สัง คม สิ่ง แวดลอม และการเมือง เช น
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยท รงเปน
พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูน ยกลางและเปน ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง
ครอบครั วมี ความอบอุ น ประชาชนมี ความมั่ นคงในชี วิต มี งานและรายได ที่ มั่ นคง พอเพี ยงกั บการดำรงชี วิ ต
มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข า สู ก ลุ ม ประเทศรายได สู ง ความเหลื่ อ มล้ ำ ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู ดี มี สุ ข
ได รั บ ผลประโยชน จ ากการพั ฒ นาอย า งเท า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอย า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภาคส ว น
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒ นาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มี บ ทบาทที่ ส ำคั ญ ในเวที โลก และมี ค วามสั ม พั น ธท างเศรษฐกิ จ และการค า อย า งแน น แฟ น กั บ ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน
และการทำธุรกิจ เพื่ อให เป น พลัง ในการพั ฒ นา นอกจากนั้น ยัง มี ความสมบูรณ ในทุน ที่จ ะสามารถสราง
การพัฒ นาตอ เนื่อ งไปได ไดแก ทุ น มนุ ษ ย ทุ นทางป ญ ญา ทุ นทางการเงิน ทุ นที่ เป นเครื่องมือเครื่องจัก ร
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่ งยื น หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ ส ามารถสรางความเจริญ รายได และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษา
และการฟ นฟู ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่ง ยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ
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ตอ สิ่ง แวดลอ มจนเกิน ความสามารถในการรองรับ และเยีย วยาของระบบนิ เวศ การผลิตและการบริโภค
เปน มิตรกับ สิ่ง แวดลอ ม และสอดคลองกับ เปาหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ทรัพ ยากรธรรมชาติมี ความอุด ม
สมบู รณ มากขึ้น และสิ่ง แวดลอมมีคุณ ภาพดีขึ้น คนมีความรับ ผิดชอบตอสัง คม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสำคัญ กับการมี
สวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒ นาอยางตอเนื่อง สัง คมเปน ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พั ฒ นาคนในทุก มิติแ ละในทุ กช วงวัยให เป นคนดี เก ง และมีคุ ณ ภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม สร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และมี ภ าครั ฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน สวนรวม โดยการประเมิน ผลการพัฒ นาตามยุ ทธศาสตรชาติ
ประกอบดวย
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน
และที่อ าจจะเกิ ดขึ้น ในอนาคต ใช กลไกการแกไ ขป ญ หาแบบบู รณาการทั้ง กั บ สวน ราชการ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั งคม และองค กรที่ ไม ใช รัฐ รวมถึ งประเทศเพื่ อนบ านและมิ ตรประเทศ ทั่ วโลกบนพื้ นฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชนตอการดำเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคลื่อน
ไปได ตามทิศทางและเปาหมายที่กำหนด
2. ยุ ทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแข งขัน มี เป าหมายการพั ฒ นา
ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
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1) “ต อ ยอดอดี ต ” โดยมองกลั บ ไปที่ ร ากเหงา ทางเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ วั ฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดน ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด านอื่ น ๆ นำมาประยุก ตผสมผสานกั บเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อใหส อดรับกั บบริบ ท
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม
2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ในมิติตางๆ ทั้ง โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้ น ฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทั ล
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สร างคุ ณ ค าใหม ในอนาคต” ด ว ยการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของผู ป ระกอบการ พั ฒ นา
คนรุนใหม รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร
ที่ รองรับ อนาคต บนพื้ น ฐานของการต อ ยอดอดี ต และปรับ ป จ จุ บั น พรอ มทั้ ง การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
จากภาครั ฐ ให ป ระเทศไทยสามารถสร างฐานรายได แ ละการจ า งงานใหม ขยายโอกาสทางการค า และ
การลงทุน ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้น ของคนชั้น กลาง
และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพั ฒ นาที่ สำคัญ เพื่ อพั ฒ นาคนในทุ กมิ ติแ ละในทุก ชว งวัยใหเป นคนดี เกง และมีคุ ณ ภาพ โดยคนไทย
มี ค วามพ ร อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ป ญ ญ า มี พั ฒ น าการที่ ดี ร อบด า น และมี สุ ข ภาวะที่ ดี ใ นทุ กช ว งวั ย
มี จิ ต สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและผู อื่ น มั ธ ยั ส ถ อดออม โอบอ อ มอารี มี วิ นั ย รั ก ษาศี ล ธรรม
และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สูการเปน คนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง
4. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการสร างโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม มี เป า หมาย
การพัฒ นาที่สำคัญ ที่ใหความสำคัญ การดึง เอาพลัง ของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท อ งถิ่ น ม าร ว ม ขั บ เค ลื่ อ น โด ย ก าร ส นั บ ส นุ น ก าร ร ว ม ตั ว ข อ งป ร ะ ช าช น ใน ก าร ร ว ม คิ ด
รวมทำเพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น
การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย
ทั้ง ในมิ ติ สุ ขภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสภาพแวดล อ มให เป น ประชากรที่มี คุ ณ ภาพ สามารถพึ่ ง ตนเอง
และทำประโยชน แ ก ค รอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมให น านที่ สุ ด โดยรั ฐให ห ลั ก ประกั น การเข า ถึ ง บริ ก าร
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอ ม
มีเปาหมายการพัฒ นาที่สำคัญ เพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดาน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอก
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ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญ กับการสรางสมดุลทั้ง
3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเปาหมายการพัฒ นาที่สำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐ
ที่ทำหน าที่ ในการกำกับหรือ ในการให บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีก ารแขง ขันมี ขีดสมรรถนะสูง ยึดหลั ก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒ นธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอม
ที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูล ขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปน ดิจิทัล เขามาประยุ กตใชอยางคุมค า และปฏิบั ติง านเที ยบไดกั บ
มาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง
รวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางสิ้น เชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่ จำเปนมีความทันสมัย
มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมี การบริหารที่ มีป ระสิทธิภ าพ เปน ธรรม ไมเลือ กปฏิ บัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลั ก
นิติธรรม

2. แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต ป ระเด็ น
ยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณ โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการ
สำคัญเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 แผนแม บทภายใต ยุ ทธศาสตร ชาติ เป นแผนแม บทเพื่ อบรรลุ เป าหมายตามที่ กำหนดไว ใน
ยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจา ยประจำป ตอ งสอดคล อ งกับ แผนแม บ ทดว ย โดยแผนแมบ ทภายใต ยุท ธศาสตรช าติ
ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใต
ยุ ท ธศาสตรช าติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วั น ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่ งเกี่ ยวข องกั บภารกิ จสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนยอย
1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 3.2
การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
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2) ประเด็นการตางประเทศ ใน 1 แผนยอย คือ 2.2 ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
10) ป ระ เด็ น ก ารป รับ เป ลี ่ ย น ค า นิ ย ม และ วั ฒ น ธ รรม ใน 1 แผน ยอ ย คื อ
3.1 การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี
11) ประเด็ น ก ารพั ฒ น าศั ก ยภาพ คน ตลอดช ว งชี วิ ต ใน 4 แผน ย อ ย ได แ ก
3.2 การพัฒ น าเด็ ก ตั ้ ง แต ช  ว งการตั ้ง ครรภจ น ถึ ง ปฐม วัย 3.3 การพั ฒ นาชว งวัย เรีย น/วัย รุ  น
3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสัง คม ใน 1 แผนยอย คื อ 3.1 การ
คุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน
เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.1 การ
พัฒ นาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒ นาระบบบริห ารงานภาครั ฐ
3.5 การสรางและพัฒ นาบุคลากรภาครัฐ
21) ประเด็ น การตอต านการทุจ ริตและประพฤติมิ ชอบ ใน 1 แผนยอ ย คื อ 3.1 การ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) ประเด็น ก ฎห มาย และก ระ บวน การยุต ิธ รรม ใน 1 แผน ยอ ย คือ 3 .1
การพัฒนากฎหมาย
23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัย และพัฒ นา
นวัตกรรมดานองคความรูพื้นฐาน
2.2 แผนแมบ ทเฉพ าะกิจ ภายใตป ระเด็น ยุท ธศาสตรช าติ อัน เปน ผลมาจาก
สถานการณ โ ควิ ด -19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคั ญ เพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู
ไดมีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางทั่วถึง สรางอาชีพและกระจาย รายไดสูทองถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟ นตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม” โดย
การพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด Resilience มีมิติที่ตองใหความสำคัญ 3 ประการ ไดแก
การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต สภาวะวิกฤต
ใหประเทศยังคงยืนหยัดและตานทานความยากลำบาก
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การปรั บ ตั ว (Adapt) หมายถึ ง การปรั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา รู ป แบบ และแนวทาง
ที่ดำเนิน การอยู ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไมแนนอน และบริบทการพัฒ นาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสรางและปจจัยพื้นฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให สอดรับกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ จะสง ผลกระทบตอ ศักยภาพโดยรวมของ
ประเทศ
โดยได ร ะบุ แ นวทางการพั ฒ นาที่ ค วรให ค วามสำคั ญ เป น พิ เศษ เพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพในการฟ น ฟู
และขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ “ลมแลว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒ นา ประกอบดวย
1) การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 2) การยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปน
กำลังหลักในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒ นาประเทศการปรับปรุง และพัฒ นาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การฟนฟูและพัฒนาประเทศ
ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒ นาที่ 1
และ 3 ดังนี้
1. การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับทองถิ่น ผานการสงเสริมการจางงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน รวมกับการใหความชวยเหลือ
และพั ฒ นาศั กยภาพของวิ สาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SMEs) ให สามารถปรับ ตั วสู ธุร กิจ ใหม ที่ มี
แนวโนมความตองการมากขึ้นในอนาคต เพื่อใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
3. การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนให เป น กำลั ง หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒ นาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุนอุตสาหกรรม
และบริก ารเป า หมายที่ ป ระเทศไทยมี โอกาสและมี ศั ก ยภาพ ตลอดจนสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานและโครงสรางเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พรอมทั้งเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
และจัดสวัสดิการทางสังคมใหเหมาะสม เพียงพอกับความจำเปนในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในดานรายไดและ
สุขภาพ
2.3 โครงการสำคั ญ เพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละแผนแม บ ทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบแนวทางการขั บเคลื่ อนการดำเนิ นงานเพื่ อบรรลุ เป าหมาย
ตามยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละแผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประจำป ง บประมาณ 2565 เมื่ อ วั น ที่ 5
พฤษภาคม 2563 ตามที่ สศช. เสนอ โดยมอบสวนราชการดำเนินการ ดังนี้
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สศช. และทุกสวนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง
1) การมองเป าหมายร วมกั น ในการดำเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร ชาติ และแผนแม บ ท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ
2) การจั ดทำโครงการสำคั ญ ตามการวิ เคราะห ห วงโซ ค วามสั มพั น ธ และช อ งว าง
การพัฒนาตอการบรรลุเปาหมาย (xyz)
3) การจัดลำดับความเรงดวนของโครงการสำคัญ
4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามกระบวนการที่กำหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรับการคัดเลือกเปนโครงการ
สำคั ญ (รายการห ว งโซ คุ ณ ค า ของประเทศไทย : Value Chain Thailand) จำนวน 6 โครงการสำคั ญ
ประกอบดวย
1) แผนแมบทที่ 1 ประเด็นความมั่นคง
เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565
010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนา เปนที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
1. โครงการส งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู และปลู ก ฝ งแนวทางการจั ดการความขั ดแย ง
โดยแนวทางสันติวิธี
2. โครงการสงเสริมการพัฒ นาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใหมีคุณภาพ
2) แผนแมบทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565
110301 วัย เรีย น/วัย รุน มีค วามรูแ ละทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถว น รูจักคิด
วิ เ คราะ ห รั ก ก ารเรี ย น รู มี ส ำนึ ก พ ลเมื อ ง มี คว าม ก ล า ห าญ ท างจริ ย ธรรม มี ค วาม สามารถ
ในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความตองการตลาดแรงงาน
3) แผนแมบทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565
120101 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่
จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
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2. โครงการส งเสริ มเวที เพื่ อการจัดทำรูปแบบและการพั ฒนาหลั กสู ตรตอเนื่ องเชื่ อ มโยง
การศึกษาขั้นพื้นที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21
2.4 แผนแมบ ทเฉพ าะกิจ ภายใตป ระเด็น ยุท ธศาสตรช าติ อัน เปน ผลมาจาก
สถานการณ โ ควิ ด -19 (พ.ศ. 2564-2565)
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ
1. โครงการส งเสริ มเวที เพื่ อการจั ดทำรู ปแบบและการพั ฒ นาหลั กสู ตรต อเนื่ องเชื่ อ มโยง
การศึกษาขั้นพื้นที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความตองการตลาดแรงงาน
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็น ชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดาน
การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น 3) ด า นกฎหมาย 4) ด านกระบวนการยุ ติ ธ รรม 5) ด านเศรษฐกิ จ 6) ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดาน
สังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ดานการศึกษา
และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ภารกิจสำนั กงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการเกี่ ยวของและสนับสนุ นเปาประสงค แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง ) รวม 5 ดาน ประกอบดวย (2) ดานการบริห ารราชการแผน ดิน (3) ดา น
กฎหมาย (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม (11) ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (12) ดานการศึกษา
2) แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน
เปาประสงค เพื่อใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางที่กำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ
กิจกรรม Big Rock ดานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป
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(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล
(2) จั ด โครงสร า งองค ก ร และระบบงาน ภ าครั ฐ ให มี ค วาม ยื ด หยุ น คล อ งตั ว
และเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ
(3) ปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ สู ร ะบบเป ด เพื่ อ ให ไ ด ม า
และรักษาไวซึ่งคนเกง ดี และมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม
(4) สร า งความเข ม แข็ ง ในการบริ ห ารราชการในระดั บ พื้ น ที่ โดยการมี ส ว นรว มของ
ประชาชน
3) แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกฎหมาย
เปาประสงค เพื่อใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเทาที่จำเปน
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กิจกรรม Big Rock ดานกฎหมาย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1
(1) มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่สรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และฟนฟู
อ ย างเป น ระ บ บ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ละ มี ค ว าม ส ม บู ร ณ ยั่ งยื น เป น ฐาน ก าร พั ฒ น าป ร ะ เท ศ
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พรอมทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใชประโยชนลด
ความขัดแยงของการพัฒนาที่ใชฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอสิ่ง แวดลอมและลดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรม Big Rock ด านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ประกอบด วย 4 กิจ กรรม
ปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
(2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ)
11) แผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บปรั บ ปรุ ง ) ด านการป องกั น และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาประสงค เพื่อแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน และให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาทีด่ วยความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากร
ใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผย
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ข อ มู ล ข าวสารภาครั ฐ ให ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง และตรวจสอบได แ ละสนั บ สนุ น แนวร ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตเพื่อขจัดปญหาการทุจริตที่เกี่ยวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ
กิ จกรรม Big Rock ด านการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปที่ 4
(4) พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน
12) แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา
เปาประสงค เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา
มุ ง ความเป น เลิ ศ และสร า งขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ ปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษา
ใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ
สรางเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิต
ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาติ
1. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย
ข อ 4.2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช ว งชี วิ ต ข อ 4.3 ปฏิ รูป กระบวนการเรี ย นรู ที่ ต อบสนองต อ การ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสัง คม ขอ 4.1 การลด
ความเห ลื่ อ มล้ ำ สร า งความเป น ธรรม ใน ทุ ก มิ ติ ข อ 4 .2 ก ารก ระจายศู น ย ก ลางความ เจริ ญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม
ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ
1. แผนแม บทภายใตยุท ธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒ นาศัก ยภาพคนตลอด ชวงชี วิต
1.1 เด็ ก เกิ ด อย า งมี คุ ณ ภ าพ มี พั ฒ น าก ารสม วั ย สาม ารถเข า ถึ งบ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ม าก ขึ้ น
1.2 วั ย เรี ย น/วั ย รุ น มี ค วามรู และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ ว น รู จั ก คิ ด วิ เคราะห รั ก การเรี ย นรู
มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง
ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒ นาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของ
โครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรม
สังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมเพิ่มขึ้น
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2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒ นาการเรียนรู 2.1 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จาเปนของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถ
เขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
3. แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น พลั ง ทางสั ง คม 3.1 ประชากรไทย
มีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย
(หนวยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพื่ อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาให มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน (หน วยรับ ผิ ดชอบหลั ก : กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิท ยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม)
ภารกิ จ ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ส ว นเกี่ ย วข อ งและสนั บ สนุ น
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษาตั้ งแตระดับปฐมวัย
(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป
2. การสนับสนุ นนวัตกรรมการป องกัน (Prevention) และการแก ไข (Correction) ป ญ หา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่และตนสังกัด
4. การติดตามความคืบหนาและการระดมการมีสวนรวมของสังคม
กิจกรรมปฏิ รูปที่ 2 การพั ฒ นาการจัดการเรียนการสอนสูการเรี ยนรู ฐานสมรรถนะ เพื่ อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ)
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรูทุกระดับ
2. พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู
3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
4. ส งเสริ มการมี ส วนร วมในการจั ดการศึ กษาและการเรี ยนรู กั บภาคี เครื อข ายต าง ๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
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5. คณะกรรมการปฏิ รู ปประเทศด านการศึ กษา ประชุ มหน วยงานผู รั บผิ ดชอบ ติ ด ตาม
ความคืบหนาในการดำเนินการ
กิ จกรรมปฏิ รู ปที่ 3 การปฏิ รูปกลไกและระบบการผลิ ตและพั ฒ นาครู และบุ คลากรทาง
การศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
2) ด านกลไกและระบบการพั ฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาสายสามั ญ ศึ กษาและ
สายอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ
ขั้ นตอนที่ 1 การศึ กษาวิ เคราะห และกำหนดสมรรถนะและการพั ฒ นามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้ นตอนที่ 2 การศึ กษาวิ เคราะห และกำหนดสมรรถนะและการพั ฒ นามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความตองการจำเปน
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชวยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกตามความตองการจำเปน
ขั้นตอนที่ 4 การสงเสริม สนั บสนุนระบบกลไกให ครูและบุคลากรทางการศึ กษา มีก าร
พั ฒ น าอ ย า งต อ เนื่ อ ง โด ยเฉพ าะ ก ารติ ด ตาม ช วย เห ลื อค รู ใ ห ม ครู ที่ ไม มี วุ ฒิ ท างก ารศึ ก ษ า
ครูที่มีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ครูและสถานศึกษาในทองถิ่น
ยากจน ห า งไกลและทุ ร กั น ดาร อาทิ การร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน (PLC&CPD: (Professional Learning
Community & Continuous Professional Development) ก ารศึก ษาอ บรม และแพลตฟอร ม
กระบวนการจัดการเรียนรูการบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ไดรับการปรับปรุงใหม
และการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมิน วิทยฐานะไปเปน สวนสำคั ญ ในการประเมิน และการ
ปรับปรุงคาตอบแทนที่เหมาะสม

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหง ชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใชเปน แผนพัฒ นาประเทศไทยในระยะ 5 ป
ซึ่ง เปน การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดั บ ประเทศไทยให เ ป น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ดวยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒ นาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ
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1) ยึ ด “หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง”เพื่ อ ให เกิ ด บู รณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปน
เงื่อ นไขที่ จำเป น สำหรั บ การพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น ซึ่ง มุ ง เน น การพั ฒ นาคน มีค วามเป น คนที่ ส มบู ร ณ สัง คมไทย
เปน สัง คมคุณ ภาพ มีที่ยืน และเปดโอกาสใหกับทุกคนในสัง คมไดดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท
2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พัฒ นาคนให มีค วามเป น คนที่ สมบูรณ มีวิ นัย ใฝ รู มี ความรู มี ทัก ษะ มี ความคิด สรางสรรค มี ทัศ นคติที่ ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อย า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การสร างคนให ใช ป ระโยชน แ ละอยู กั บ สิ่ ง แวดล อ มอย า งเกื้ อ กู ล อนุ รัก ษ ฟ น ฟู
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป มาเปนกรอบในการกำหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับ
กรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์
ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงทีม่ ีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนือ่ งตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน ธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขัน ได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
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4. เพื่ อรักษาและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ง แวดลอมให สามารถสนับสนุ น
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่ อให มีการกระจายความเจริญ ไปสูภู มิภ าคโดยการพัฒ นาภาคและเมื องเพื่อ รองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่ อผลักดั น ใหป ระเทศไทยมี ความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ ประเทศตางๆ ทั้ง ใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาท
นำและสรางสรรคในด านการคา การบริการ และการลงทุน ภายใตกรอบความรวมมือต างๆ ทั้ง ในระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่ สมบูรณ มี วินั ย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทั ดฐานที่ดี
ของสั ง คม มี ค วามเป น พลเมื อ งตื่ น รู มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได อ ย า งรู เ ท า ทั น สถานการณ
มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุ กคนมี โอกาสในการเขาถึ ง ทรัพ ยากร การประกอบอาชีพ และบริก ารทางสั ง คมที่ มีคุ ณ ภาพ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขัน ได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน
บริก ารและดิ จิทั ล มี ผูป ระกอบการรุน ใหม และเป น สั งคมผูป ระกอบการ ผู ป ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่ เข มแข็ งสามารถใชน วั ตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทั ลในการสรางสรรคคุณ คาสิน คาและบริก าร
มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุน ทางธรรมชาติและคุ ณ ภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับ สนุน การเติบ โตที่ เปน มิตรกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ ประกอบด ว ย 10 ยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การเสริ มสร างและพั ฒนาศั กยภาพทุ นมนุ ษย ให ความสำคั ญกั บการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒ นาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อให เติบ โตอยางมีคุณ ภาพ ควบคูกับ การพัฒ นาคนไทยใน
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ทุกชวงวัยใหเปน คนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีตอสัง คมสวนรวม
มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมี
สถาบั น ทางสั ง คมที่ เข ม แข็ ง ทั้ ง สถาบั นครอบครัว สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา สถาบั น ชุม ชน และ
ภาคเอกชนที่รว มกัน พั ฒ นาทุ น มนุษ ย ให มีคุ ณ ภาพสูง อี กทั้ ง ยัง เป น ทุ น ทางสั งคมสำคัญ ในการขับ เคลื่อ น
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเป นธรรมลดความเหลื่ อมล้ำในสั งคม ให ค วามสำคั ญ กั บ
การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดำเนินงานตอเนื่องจากที่ไดขับเคลือ่ น
และผลักดัน ในชวงแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 และมุง เนนมากขึ้น ในเรื่องการเพิ่ มทักษะแรงงานและการใช
นโยบายแรงงานที่ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ผลิต ภาพแรงงานและเสริม สรางรายได สูง ขึ้ น และการสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุ นในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และให ความชวยเหลื อ
ที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ำสุด ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ
อาทิ การสนั บ สนุ น ธุ รกิ จ ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดยอ ม วิส าหกิ จชุ ม ชนและวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สัง คม
การพั ฒ นาองคก รการเงิน ฐานรากและการเข าถึ งเงินทุนเพื่ อสรางอาชีพ และการสนั บสนุ นการเข าถึงปจจั ย
การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิง
พื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนเนนใหเศรษฐกิจ
เติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึน้ การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว
อย างตอเนื่ องและมาจากความรวมมื อกั นมากขึ้ น ประชาชนและผู ประกอบการเข าสูระบบภาษี มากขึ้ น และ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามี
การเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเที่ยวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
กำลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการ
ใหสามารถรองรับการแขงขันที่เสรีขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทาย
ที่ตองเรงดำเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เรงแกไขปญ หาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒ นาระบบ
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บริ หารจั ดการที่ โปร งใสเป นธรรม ส งเสริ มการผลิ ตและการบริ โภคที่ เป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อมเป นวงกว างมากขึ้ น
ต อ งเรง เตรี ย มความพร อ มในลดการปล อ ยก าซเรือ นกระจกและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บตั วต อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ใหความสำคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณ บนพื้ นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุ ขและการเตรียม
การรับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปขางหนา
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เปน ชวงเวลาสำคั ญ ที่ตองเรง ปฏิ รูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิ ดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจั ง
เพื่ อใหเปนปจจัยสนับสนุน สำคัญ ที่จะชวยสงเสริมการพัฒ นาประเทศในทุกดานใหประสบผลสำเร็จบรรลุ
เปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม
และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง
ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพือ่ ใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579
ยุท ธศาสตรที่ 7 การพั ฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐานและระบบโลจิ สติ กส มุ ง เน น การขยาย
ขีดความสามารถและพั ฒ นาคุ ณภาพการให บริ การ เพื่ อรองรับการขยายตั วของเมื องและพื้ นที่ เศรษฐกิ จหลั ก
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ
การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการและการกำกั บดู แลให สอดคล องกั บมาตรฐานสากลเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทฺ ธิภาพ การดำเนิน การสรางความเปน ธรรมในการเขาถึง บริการพื้น ฐาน และการคุม ครองผู บริโภค
การพัฒ นาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการ
ในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสำคัญกับการใช
องคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒ นา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสำคัญกับการพัฒ นา
สภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย
โครงสรางพื้ นฐานทางวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริห ารจัดการ เพื่อชวยขับ เคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศใหกาวสูเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยตองใชประโยชน
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาค
และจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง
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จะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญ และยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒ นาเมืองใหเปนเมือง
นาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปน
โอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบานอีกดวย

5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปน แผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด
การศึ ก ษาของประเทศ โดยมุ ง จั ด การศึ ก ษาให ค นไทยทุ ก คนสามารถเข า ถึง โอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒ นาคนใหมีสมรรถนะ
ในการทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึก ษาแหง ชาติ ยึ ดหลัก สำคั ญ ในการจัดการศึ กษาประกอบดวย หลั กการจัดการศึ กษาเพื่ อปวงชน
(Education for All) หลั กการจั ดการศึ กษาเพื่ อความเท าเที ยม และทั่ วถึ ง (Inclusive Education) หลั ก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education)
อีกทั้ ง ยึด ตามเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุ ณ ภาพของคนช ว งวั ย การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากร
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปน
กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒ นาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี
และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุ ท ธศาสตร ประกอบด ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ ของสำนั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
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1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบัน หลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับ คุณ ภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึง การศึกษาในเขตพัฒ นาพิ เศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝง ทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม
ภัยจากไซเบอร เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒ นากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เปนเลิศเฉพาะดาน
3. การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร างองค ค วามรู แ ละนวั ต กรรมที่ ส ร างผลผลิ ต และ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒ นาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิต
และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผู เรี ย นมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทยและทั ก ษะและ
คุณลักษณะทีจ่ ำเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุ ก ช ว งวั ย มี ทั ก ษะความรู ค วามสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูต ามหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สง เสริมและพั ฒ นาแหลง เรียนรู สื่อ ตำราเรีย น และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
3. สร างเสริ ม และปรับ เปลี่ ย นค านิ ย มของคนไทยให มี วินั ย จิ ต สาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ
คนทุกชวงวัย
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เป น ป จ จุ บั น
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
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แนวทางการพัฒนา
1. เพิม่ โอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒ นาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่ง แวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
2. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู แหล ง เรี ย นรู และสื่ อ
การเรี ย นรู ต า งๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒ นาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณ ภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สราง
ขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
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1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับ ระบบการเงินเพื่ อการศึกษาที่สง ผลตอ คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญ ญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซึ่งภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีสวนเกี่ยวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้
นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายหลักที่ 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ
นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ปลูกฝ งค านิ ยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู
ความซื่อสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ และการเปน
พลเมืองดี
นโยบายหลักที่ 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
6.1 สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูทั่วประเทศ
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
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นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
9.4 สรางหลักประกันทางสังคม
นโยบายหลักที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่ง แวดลอมเพื่อสรางการ
เติบโตอยางยั่งยืน
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายหลักที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม
นโยบายเรงดวนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต
นโยบายเรงดวนที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
นโยบายเรงดวนที่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
นโยบายเรง ดวนที่ 9 การแกไ ขปญ หายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้ น ที่ช ายแดน
ภาคใต
นโยบายเรงดวนที่ 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

7. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)
นโยบายและแผนระดั บชาติ ว าด วยความมั่ นคงแห งชาติ (พ.ศ.2562-2565) ได ประกาศในราชกิ จ
จานุ เบกษา ณ วั น ที่ 19 พฤศจิ กายน พุ ท ธศัก ราช 2562 เพื่ อเปน แผนหลั กของชาติ ที่ เป น กรอบทิ ศ ทาง
การดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ รวม 7
กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเกี่ยวของ รวม 7 นโยบาย 6
แผน ไดแก
นโยบายที่ 1) เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย
แผนที่ 3) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นโยบายที่ 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวย
แผนที่ 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบายที่ 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดรับดวย
แผนที่ 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
นโยบายที่ 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
นโยบายที่ 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน ความมั่นคงภายใน สอดรับดวย
แผนที่ 10) แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

45
นโยบายที่ 9) เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย
แผนที่ 11) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
นโยบายที่ 10) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย
แผนที่ 15) แผนการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร

8) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และ
สงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุมสุ ดยอดสหประชาชาติสมั ยสามัญ (UN General
Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบดวย 17
เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015
- ค.ศ. 2030) และประเทศไทยไดมีการดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒ นาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ
เปาหมายที่ 4 เป นเป าหมายด านการศึกษา กระทรวงศึ กษาธิ การเปนผูรับผิดชอบหลักเพี ย ง
กระทรวงเดี ย วและมี ห น ว ยงานอื่ น มี บ ทบาทเป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษาเพื่อรับผิดชอบ (1) กำหนด
นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (2) กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
การพัฒ นาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา ที่สอดคลองกับบริบท
การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 (4) ใหคำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงาน
การขับ เคลื่อ นเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน ในเปา หมายที่ 4 และเปา หมายอื่น ที่เกี่ยวขอ งกับ การศึกษา
และ (5) ทำหน าที่ ก ำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น การขั บ เคลื่ อ นเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด านการศึ ก ษา
ของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม Roadmap
ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษา
มีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประกอบดวย
เปาประสงค 10 ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเปาหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
ดานการศึกษาในสวนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนที่เปนตัวชี้วัดระดับโลก ที่ทกุ ประเทศจะตอง
รายงาน และ (2) สวนที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับความเปนไปไดใน
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การเก็บขอมูลในประเทศและการจัดทำฐานขอมูลของประเทศที่มีอยูแลว รวมทั้งมอบหมายผูรับผิดชอบใน
การดำเนินการในแตละประเด็นดวย
ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้
เป าประสงค ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลั กประกั นว าเด็ กชายและเด็ กหญิ ง ทุ กคนสำเร็ จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทาง
การเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.1.1) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 (ป.3) ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพืน้ ฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑที่กำหนด : ตัวชี้วัดทดแทน
: คาเปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. : หนวยรวมสนับสนุน)
4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : คาเปาหมายไวที่รอยละ
100 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)
4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : คาเปาหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มั ธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็ บ
ขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)
4.1.6 อั ต ราการสำเร็จการศึก ษาของนั กเรีย นในระดั บ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ตั ว ชี้วั ด
เพิ่ ม เติ ม : ค า เป า หมายระดั บ ประถมศึ ก ษา ร อยละ 100 ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต น ร อยละ 100 ส วนระดั บ
มั ธยมศึ กษาตอนปลาย สายสามั ญ ร อ ยละ 90 สายอาชี วศึ กษา ร อ ยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. :
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)
เป าประสงค ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร างหลั กประกั น ว าเด็ กชายและเด็ กหญิ งทุ กคนเข าถึ ง
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายใน
ป 2573 เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ที่มีพัฒ นาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก สสช. และ UNICEF สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน)
4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา)
ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. :
หนวยรวมสนับสนุน)
เปาประสงค ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกั นใหชายและหญิ งทุกคนเขาถึงการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจายได ประกอบดวยตัวชีว้ ัด ดังนี้
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4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก
ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้
4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดยอย
เทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ
ศึกษา 45 : 55 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน)
4.3.1.2 อั ต ราการเข า เรี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ตั วชี้ วั ดย อยเที ยบตั วชี้ วั ดทดแทน :
คาเปาหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. :
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)
4.3.1.3 จำนวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย
ระหวางกำหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน. : หนวยสนับสนุน)
4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก
: คาเปาหมายระหวางกำหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน)
เปาประสงคที่ 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผู เรียนทุ กคนได รับความรูและทั กษะที่
จำเปน สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต
ที่ยั่ งยืน สิ ท ธิม นุษ ยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การส ง เสริมวั ฒ นธรรมแห ง ความสงบสุ ข และไมใช
ความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวม
ของวัฒนธรรมตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองโลก และ (ii) การจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกใหความสำคัญทุกระดับ
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน
ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)
เปาประสงคที่ 4.A (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษา
ที่ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอน
(c) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณที่ไดรับการปรับให
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. :
หนวยรวมสนับสนุน)
เป าประสงค ที่ 4.C (SDG 4.C) : เพิ่ ม จำนวนครูที่ มี คุ ณ วุ ฒิ รวมถึ ง การดำเนิ น การผ า น
ทางความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
พัฒนานอยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบดวย
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4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนตน
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อยางนอยไดรับการอบรมครู
(เชน การฝกอบรมการสอน) ทั้งกอนประจำการ (Pre-Service) หรือระหวางประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐาน
ของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)

9. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565
1. สราง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไววางใจ” ใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและ
ผูปกครอง โดยทุกหนวยงานสามารถที่จะเปนหลัก หรือเปนที่พึ่งได
T (Transparency) หมายถึง ความโปรงใส
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
U (Unity)
หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว
S (Student-Centricity) หมายถึง ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา
T (Technology)
หมายถึง เทคโนโลยี
2. ใหทุกหนวยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานรวมกัน
เป น หนึ่ง เดี ยวของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร” และนำ “TRUST” ซึ่ ง เป น รูป แบบในการทำงานที่ จ ะทำให ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู ป กครอง ผู เรีย น และประชาชน กลั บ มาให ค วามไวว างใจ ในการทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนสวนเสริมในเรื่องความโปรงใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
3. สนั บสนุน ใหผูปฏิ บัติงานทุ กคนดำเนินการตามภารกิจดวยความรับ ผิดชอบตอตนเอง
องคกร ประชาชน และประเทศชาติ ใหความสำคัญกับการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยผาน
กลไกการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดั ง นั้ น จึ ง กำหนดนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทั้ง
ดานการจัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาที่เกิดกับผูเรียน
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3. การปฏิ รูป การเรีย นรูด ว ยดิ จิ ทั ล ผ า นแพลตฟอร ม การเรี ย นรู ด ว ยดิ จิ ทั ล แห งชาติ
(NDLP) และการส ง เสริ ม การฝ ก ทั ก ษะดิ จิ ทั ล ในชี วิ ต ประจำวั น เพื่ อ ให มี ห น ว ยงานรับ ผิ ด ชอบพั ฒ นา
แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ที่สามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและ
เขาถึงแหลง เรียนรูไ ดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใช
ประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช
จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อกำหนดใหมีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัด
ความรู และทักษะที่จำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบ
การประเมิน ผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพ ยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือ ทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป น ธรรมและสร างโอกาสให ก ลุม เป าหมายได เขาถึ ง การศึก ษาที่ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ยมกลุ มอื่ น ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสือ่ เทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง
7. การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สูการปฏิบัติ
เปน การผลิตและการพัฒ นากำลังคนเพื่อการพัฒ นาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหง ชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึ ก ษาและการอาชี พ โดยใชก ลไกการเทีย บโอนประสบการณ ด วยธนาคารหน วยกิต และการจัด ทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอางอิงอาเซียนได
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอ นเขารับการศึกษาเพื่อ พัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒ นาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญ ญัติก ารพัฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปน รูป ธรรม โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของนำไปเปน กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความกาวหนาเปนระยะ
9. การศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ และสร า งขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ
เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได
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10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการจัด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพื่ อ ให ส ถาบั น การศึก ษาทุ ก แห ง นำนวัต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล
11. การเพิ่ ม โอกาสและการเข า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ ม ผู ด อ ยโอกาส
ทางการศึ ก ษา และผู เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการจำเป น พิ เศษ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและการเข าถึ ง การศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูต ลอด
ชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุม
ผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win)
1. ความปลอดภั ยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง
ความปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่ตองการ
3. ฐานข อ มู ล Big Data มุ ง พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ข อ มู ล อย า งเป น ระบบและไม ซ้ ำ ซ อ น
เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถ
นำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง
4. ขับ เคลื่อ นศูนยความเป นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุ น
การดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของแตละ
สถานศึกษาและตามบริบ ทของพื้ น ที่ สอดคลอ งกับ ความตองการของประเทศทั้ ง ในป จจุบั นและอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน
เพื่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต สรางอาชี พและรายไดที่ เหมาะสม และเพิ่ มขี ดความสามารถในการแขง ขัน ของ
ประเทศ
6. การศึ กษาตลอดชีวิ ต การจั ดการเรียนรู ตลอดชี วิต สำหรับ ประชาชนทุ ก ชวงวั ยให มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต ล ะช วงวั ย ได รั บ การศึ ก ษาตามความต อ งการอย า งมี ม าตรฐาน
เหมาะสมและเต็ ม ตามศั ก ยภาพตั้ ง แต วั ย เด็ ก จนถึ ง วั ย ชรา และพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เหมาะสมเพื่ อ เตรีย ม
ความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย
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7. การจัดการศึกษาสำหรับผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู
ที่มีความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒ นาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายและจุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เรง สรา งสถานศึก ษาปลอดภั ย เพื่ อ เพิ่ ม ความเชื่อ มั่ น ของสัง คม และป อ งกั น จากภั ย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการดานความปลอดภัยใหแกนักเรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ
การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดใหมีการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดตอ การจัดการความรุนแรง
เกี่ยวกับรางกาย จิตใจ และเพศ เปนตน
1.2 เรงพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยใหอยูในเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาและ
หนวยงานทุกระดับ
1.3 เรงพัฒ นาใหมีหนวยงานดานความปลอดภัยที่มีโครงสรางและกรอบอัตรากำลังอยาง
ชัดเจนในทุกสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 เรงจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับ
ฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ศึกษาวิเคราะห วิจัยความเหมาะสมความเปนไปไดและทดลองใชกอน
การประกาศใชหลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
2.2 จั ด การเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะแบบผู เ รี ย นสร า งความรู ด ว ยตนเอง มุ ง เน น
กระบวนการเรียนรูแบบถักทอความรู ทักษะคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active
Learning) มุงเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ
รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พั ฒ นาช อ งทางการเรี ยนรูผ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอรม ที่ ห ลากหลายและมี แ พลตฟอร ม
การเรียนรูอัจฉริยะที่ รวบรวมขอมูลเกี่ ยวกั บกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ การสอนคุณ ภาพสูง และการ
ประเมินและพัฒ นาผูเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผูเรียน
ทุกชวงวัย
2.4 มุ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนประวั ติ ศ าสตร หน า ที่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม
ใหมีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของ
ทองถิ่นและการเสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
2.5 สงเสริมใหความรูดานการเงินและการออม (Financial Literacy) ใหกับผูเรียน โดยบูรณา
การการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา
ธนาคารออมสิน ผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการสถานศึกษาสงเสริมวินั ยการออมกับ กอช. โครงการ
ธนาคารโรงเรียน และการเผยแพรสื่อแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหนวยการเรียนรู
(Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพื่อการมีงานทำ
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2.7 ศึ ก ษาวิ จั ย ถอดบทเรี ย นความสำเร็ จ ในการจั ด และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเปนแนวทางให
หนวยงาน สถานศึกษา และผูเกี่ยวของนำไปประยุกตใชใหเหมาะสม
3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย
3.1 ดำเนิน การสำรวจและติด ตามเด็ก ตกหลนและเด็ก ออกกลางคั น เพื่ อนำเขาสูระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษาเพื่อ
รับการพัฒ นาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยบูรณาการ
รวมงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.3 มุงแกปญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไมไดรับการศึกษาเขาสูระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหนง (ปกหมุด) บานเด็กพิการทั่วประเทศ
3.4 ใหความชวยเหลือโรงเรียนหางไกลกันดารไดมีโอกาสเรียนรูในยุคโควิด โดยการสรางความพรอม
ในดานดิจิทัลและดานอื่น ๆ
3.5 ส งเสริม และสนั บสนุน ความรวมมื อการจั ดการศึ กษารวมกั บหน วยงาน องคก รทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
4.1 ขับเคลื่อนศู นย ความเปนเลิ ศทางการอาชีวศึ กษา (Excellent Center) และส งเสริมการผลิ ต
กำลังคนที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
4.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารฝ ก อบรมอาชี พ ที่ ส อดคล อ งกั บ ความถนั ด ความสนใจ
โดยการ Re-skill, Up-skill ,New skill เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พรอมทั้งสราง
ชองทางอาชีพในรูปแบบที่หลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งผูสูงอายุ ที่มีความสนใจ
โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3 จัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและ
การเป น ผูประกอบการ และพัฒ นาศู น ยบม เพาะผูประกอบการอาชีวศึก ษา เพื่ อการสง เสริม และพัฒ นา
ผูประกอบการดานอาชีพทั้งผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม
4.4 พั ฒ นาแอปพลิ เคชั น เพื่ อ สนั บ สนุ น ช างพั น ธุ R อาชี วะซ อ มทั่ว ไทย โดยการนำรอ ง
ผานการใหบริการของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย ใหครอบคลุมการใหบริการแก
ประชาชน
5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พั ฒ นาหลักเกณฑ การประเมินวิ ทยฐานะแนวใหม Performance Appraisal (PA) โดยใช
ระบบการประเมิ น ตำแหน ง และวิ ท ยฐานะของข าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ระบบ Digital
Performance Appraisal (DPA)
5.2 พัฒ นาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล
(Digital Competency) สำหรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ
อาชีวศึกษา
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5.3 ดำเนิ นการแก ไขป ญ หาหนี้ สิ นครูและบุ คลากรทางการศึ กษาทั้ งระบบ ควบคู กับการให
ความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พั ฒ นาระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทันสมัย ในการจั ดระบบทะเบี ยน
ประวัตขิ องขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส
6.2 ปรั บ ปรุ ง แนวทางการจั ด สรรเงิ น ค า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นและอุ ป กรณ ก ารเรี ย น
ผานแอปพลิเคชัน “เปาตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผูปกครองโดยตรง
7. การขับเคลือ่ นกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ
จั ด ทำกฎหมายลำดั บ รองและแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ เ พื่ อ รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง

10. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดสาระสำคัญ ของแผนปฏิบัติราชการประจำป งบประมาณ
พ.ศ.2565 ดังนี้
วิสัยทัศน
“พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปญญา”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช ท รั พ ยากร
เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
เปาประสงครวม
1. ผูเรียนมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ผู เ รี ย นได รั บ การปลู ก จิ ต สำนึ ก ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คง และรู เ ท า ทั นต อ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม
3. ผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผู เรี ย นทุ กคนได รั บ โอกาสเข าถึ ง บริ ก ารทางการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพ อย างทั่ วถึ ง
และเหมาะสมกับชวงวัย
6. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลพหุปญญาของผูเรียน
7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาด แรงงาน
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8. องคความรู สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใชประโยชนใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีป ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุ น
การจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความตองการของผูเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน)
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)
3. เพิ่ ม โอกาสให ผู เรี ย นทุ ก ช ว งวั ย เข า ถึ ง บริ ก ารทางการศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
(5 แผนงาน)
4. สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)
5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ (7 แผนงาน)
6. ปรั บปรุ งระบบบริ หารจั ดการและส งเสริ มให ทุ กภาคส วนมี ส วนร วมในการจั ดการ ศึ ก ษา
(6 แผนงาน)

11. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อยาง
มีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง
ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. สงเสริม สนับสนุน การพัฒ นาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒ นาศักยภาพของ
ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปนของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21
คานิยม TEAMWINS
T = Teamwork การทำงานเปนทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
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A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย
W = Willful ความมุงมั่นตัง้ ใจทำงานอยางเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเปนเครือขายที่มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
S = Service Mind การมีจิตมุงบริการ
เปาประสงครวม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู เรี ย นได รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี ทั ก ษะที่ จ ำเป น
ในศตวรรษที่ 21
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค
4. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติง านในศตวรรษที่ 21
เปาประสงครวม ตัวชี้วัดเปาประสงครวม และคาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ป 2565
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ไมนอยกวา
ศึกษาธิการอยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.)
85 คะแนน
2. ผูเรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
*2. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
รอยละ 51
พื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
เปาประสงครวม/ตัวชี้วัดเปาประสงครวม/หนวยหลักรับผิดชอบ

3. รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)
*4. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แตละภาคเรียนเพิ่มขึ้น (กศน.)
5. รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (กศน.)
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค
*6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษา

รอยละ 80
รอยละ 40
ขึ้นไป
รอยละ 80

10,000,000
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เปาประสงครวม/ตัวชี้วัดเปาประสงครวม/หนวยหลักรับผิดชอบ
ในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)

คาเปาหมาย
ป 2565
ครั้ง

4. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
*7. รอยละของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน รอยละ 85
และสามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สอ./สช./สคบศ./กศน.)
ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. ประกอบดวย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร 6 เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร สป.
1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพ

4. สรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร สป.
1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู
ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับการ
เสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท
1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
และการแขงขันของประเทศ
1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่
จำเปนในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปนของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21
3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยาง
ทั่วถึง
และเสมอภาค ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
1. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
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7. ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค และกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตรของ สป.
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท ี่
1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตอง เพื่อเสริมสราง
จำเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับการ
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
เสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอม
นำ เผยแพรศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ
2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขต
พื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่
เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกัน
และแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซ
เบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ)
4. พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี 1. พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของ
สมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองนา
และการแขงขันของประเทศ
อยูอัจฉริยะ ดิจิทัลชุมชน)
2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัด
การศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท ี่
1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบ
จำเปนในศตวรรษที่ 21
สะเต็มศึกษา
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2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปน
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการ
คิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือ
ปฏิบัติ
3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยูรวมในสังคม
ศตวรรษที่ 21
4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ (ตอ)
เปาประสงค
กลยุทธ
3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริม
5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให สมรรถนะที่จำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิด
และทัศนคติที่ถูกตอง ดานระเบียบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น
(ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความ
ตระหนักในการจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมดวย
กระบวนการมีสวนรวม
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และเสมอ ตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยาง
ภาคดวยรูปแบบที่หลากหลาย
หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุมเปาหมาย
2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
ออนไลนแบบเปดที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนา
การเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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เปาประสงค
1. หนวยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ
1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา
ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน
3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาที่ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน
คลองตัว ไมซ้ำซอน และทันสมัย เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีด
สมรรถนะองคกร
6. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรม
รณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน

ประเด็น ยุท ธศาสตร สป./เปา ประสงคร ายประเด็น ยุท ธศาสตร ตัว ชี ้ว ัด และคา เปา หมาย ของ
เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตรของ สป.
คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวชี้วัด
รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ)
ป 2565
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปน
ในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท
1. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม
รอยละ 100
สงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ทุกหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.)
*2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสรางภูมิคุมกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
รอยละ 70
(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ)
(สช./สบศ.)
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คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวชี้วัด
รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ)
ป 2565
3. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนา
รอยละ 80
ศักยภาพ หรือสมรรถนะดานอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนา
ไปสรางโอกาสในการประกอบอาชีพได (กศน.)
4. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ
เพิ่มขึ้น
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เขาใจและยอมรับ
จากปที่ผานมา
ความแตกตางที่หลากหลาย (ศปบ.จชต.)
*5. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ไมต่ำกวา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการฟง พูด-อาน-และเขียนภาษาไทยในระดับพอใชขึ้น
รอยละ 85
ไป (ศปบ.จชต.)
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ
*6. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร
รอยละ 80
ตอสาธารณชน (สนย. และทุกหนวยงานในสังกัด สป.)
รอยละ 100
7. รอยละของผูผานการอบรมเครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.)
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. 1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่
จำเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
8. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไดผานการประเมินคุณภาพภายนอก อยู
รอยละ 80
ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป (สช.)
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอยละ 80
9. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ/
ดานการเรียนรู สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น (กศน./สช.)
*10. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)

รอยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวชี้วัด
รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ)
11. จำนวนผูใชงานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ (National Digital
Learning Platform : NDLP) (ศทก.)
(ศทก. : เปาหมาย 30,000 คน ภายในป พ.ศ.2565 : เริ่มตน ป 64 เปาหมาย 10,000 คน)
12. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)
13. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรูไปสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได (กศน.)

คาเปาหมาย
ป 2565
20,000 คน

14. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับ

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 80

เปาหมาย (กศน./สช.)
15. จำนวนนักเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา
280,000 คน
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความตองการจำเปน
(กศน. 10,000 คน / สช. 270,000 คน)
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
16. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ไดรับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาใหสอดคลอง
ไมนอยกวา
กับสถานการณ (สน./สช./ก.ค.ศ.)
11 ฉบับ
(สน. 1 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 5 ฉบับ)
1 ระบบฐานขอมูล
*17. จำนวนระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการ
(ฐานขอมูล
ที่เชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลอางอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหวาง
ผลการเรียน)
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นดานสาธารณสุข สังคม
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก.)
(: อางอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา) (ศทก. : เปาหมาย 6 ระบบฐานขอมูล ภายในป 2565 :
เริ่มตนป 2562 มีอยู 2 ระบบฐานขอมูล : ป 2563 เปาหมาย 2 ระบบ : ป 2564 เปาหมาย
1 ระบบ)
(2562 : ฐานขอมูลสถานศึกษา ฐานขอมูลนักเรียน ฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานขอมูลบุคลากรอื่น
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ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวชี้วัด
รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ)
2563 : ฐานขอมูลผูสำเร็จการศึกษา
2564 : ฐานขอมูลหลักสูตร
2565 : ฐานขอมูลผลการเรียน)
18. รอยละของหนวยงานที่นำดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
(ทุกหนวยงานในสังกัด : หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัด สป. เทียบเทาสำนัก)
19. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรูปองคกรและขอเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ป
(พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.)
(อางอิงจาก : แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2564-2565)

12. ŀ³ ×ğĹ
þ−Čďđýİ╣
ˆ ďİ¼Ď
Ð×ď̂ďİČĚ̂čďİąÝĎ
¹ ₣ď̆Ŀ̄×ěĂ΅&
¼,Č,0341-0343'

คาเปาหมาย
ป 2565

รอยละ 80
ระดับ 5

ćĘ
đĎ
ğþĎ
Č×╣
“ภาคเหนื อ เป น ภู มิ ภ าคต น แบบด า นการศึ ก ษาของประเทศ ที่ ย กระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่เกิดทัศนคติที่ดีตอบานเมือง”
“ต นแบบ” หมายถึง แบบอยางที่ดีในการบริหารจัดการดานการศึกษา ที่เกิดจากการบู รณาการ
ทำงานรวมกันของทุกภาคสวน โดยการสงเสริม ปรับปรุง และเรงรัดงานดานการศึกษาที่มุงตอบสนองตอ
ความตองการของผูเ รียน (ผูเรียน หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชวงวัย)
บริบทโลก บริบทพื้นที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
“ยกระดับคุณภาพการศึกษา” หมายถึง การสงเสริม ปรับปรุง และเรงรัดพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย
และกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ สงผลตอการพัฒ นาศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
และมีความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ
“ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” หมายถึง การสงเสริม สนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกระจายโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนสามารถ
เขาถึงบริการทางการศึกษา อยางเหมาะสม เสมอภาค และอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
“ทั ศนคติที่ดีตอบานเมือง” หมายถึง 1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 2) ยึดมั่น ในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ 4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน
พันธกิจ
1. สรางผูเรียนสูการเปน “คนดี และคนเกง”
2. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
3. ลดความเหลื่อมล้ำดานการศึกษา
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4. ระดมพันธมิตรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมการบูรณาการทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงและอยูดีมีสุข
2. พัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผูเรียนที่หลากหลาย
ใหมีสมรรถนะ ความรู และความสามารถในการแขงขันตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
5. สงเสริมปจจัยทุนทางดานสังคมและทุนทางดานธรรมชาติที่เปนอัตลักษณของพื้นที่ และนแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดี
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหนวยงานทางการศึกษา
เปาประสงค
1. ผู เรี ย นมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี อยู ในสั ง คมอย า งมี ค วามสุ ข ความสงบ บนพื้ น ฐานความถู ก ต อ ง
คูค ุณธรรม
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานและมีความสามารถในการแขงขัน
ระดับประเทศ
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพทุกระดับ
4. ประชากรทุกกลุมอายุไดรับโอกาสการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม เสมอภาค อยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ผู เรี ย นมี จิ ต สำนึ ก ในการอนุ รัก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี ค วามภาคภู มิ ใจใน
อัตลักษณของพื้นที่ โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
6. หนวยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ (Strategy)
1. สรางและสง เสริมภาคีเครือขายดานการศึกษาในพื้นที่ใหเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนการพัฒ นา
การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคง
2. สงเสริมการนำกระบวนการลูกเสือมาใชในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตผูเรียน
3. สงเสริมงานดานวิชาการ การวิจัย ที่เปนมาตรฐาน ใหมีความยืดหยุนตามบริบทของทองถิ่น และ
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงวัย
4. สงเสริมสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการสอนตาม
พหุปญญาของผูเรียนใหสอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
5. สงเสริมหนวยงานทางการศึกษาใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน
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6. สงเสริม สนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่หลากหลายและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหประชากรทุกกลุมอายุสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรู ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
กลุม เปาหมาย
7. สงเสริมผูเรียนใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เสริมสรางวิถีการเรียนรูตามอัตลักษณทางวัฒนธรรมและบริบทของทองถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
8. สงเสริมการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขาย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่
9. สงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษาปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหทันสมัย เหมาะสม และ
เอื้อตอการปฏิบัติงาน

13. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการภาค 17 (พ.ศ.2562-2565)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา พ.ศ.2562-2565 ระดั บ ภาค ของสานั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 17 ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
การศึกษา ระยะ 4 ป(พ.ศ.2562-2564) ดังนี้
วิสัยทัศน
“จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนบนเสนทางวิถีชีวิตและเสนทางเศรษฐกิจ EWEC และ LIMEC”
พันธกิจ
1. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางอาชีพและการมีงานทา
3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคและประเทศ
4. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีสวนรวมทุกภาคสวน
เปาประสงค
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
2. ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
และประเทศ
3. ระบบบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยภาคี
เครือขาย ความรวมมือ
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัย
2. พัฒนาคนสูจุดหมายแหงคุณภาพชีวิต
3. สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
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4. สรางโครงขายกระบวนการมีสวนรวมและความรับผิด รับชอบ 5. สรางอาชีพและรายไดบน
พื้นฐานของเอกลักษณและอัตลักษณ 5 จังหวัด
มาตรการ/จุดเนน
1. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
2. สงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ การอาชีวศึกษา เพื่ออาชีพและการมีงานทา
3. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. สงเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย
5. สงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะกาวสู Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาดานอาชีพ
3. พัฒนาผูเรียนใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
4. พัฒนาหนวยงานและองคกรทางการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมุงสูสัมมาชีพ
5. สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาทุกภาคสวน
6. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา
7. ติดตามประเมินผลและวัดผลคุณภาพการศึกษา

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565)
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
"ศูน ยกลางความเจริญ แหงภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน ประตูสูความมั่งคั่ง ประสานพลังสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน"
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1 พั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสมารถการแข ง ขั น ด านเศรษฐกิ จ การค า
การลงทุ น โลจิส ติก ส การท อ งเที่ ยวเชิง นิ เวศ และประวัติ ศ าสตรมรดกโลก สิน ค าบริ การและผลิ ตภั ณ ฑ
สรางสรรคมูลคาสูง สูความมั่งคั่งบนเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล
ประเด็น การพั ฒ นาที่ 2 พัฒ นาเพิ่ มมูล คายกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ เกษตร
อุตสาหกรรม อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสรางสรรคสูมาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒ นาที่ 3 นอมนำศาสตรพระราชา พัฒ นาคนทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษา การสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน สรางสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พลังงาน
อยางเปนระบบและยั่งยืน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พันและเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและระบบ
เตรียมความพรอมเผชิญ สภาวะวิกฤต และขยายความรวมมื อและความสั มพั นธกับ ตางประเทศ อยางมี
ดุลยภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล

15. อำนาจหนาที่ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กฎกระทรวงแบ ง ส วนราชการสำนั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2548
(ราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนที่ 100 ก หนา 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไวดังนี้
“ขอ 2 ใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒ นา
ยุทธศาสตร การแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ จัดทำงบประมาณและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเปาหมายและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ศึ กษา วิเคราะห จัดทำข อมู ลเพื่ อใช ในการกำหนดนโยบาย เปาหมายและผลสั มฤทธิ์
ของกระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
3) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4) จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
7) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
8) ส ง เสริม ประสานการศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม และการกีฬ า เพื่ อ การศึ กษา
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
9) ประสานงานกับหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ
งานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูในอำนาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัด
กระทรวง
10) พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง
11) ดำเนิ นการเกี่ ยวกั บกฎหมายว าด วยการศึ กษาและกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข องซึ่ งมิ ได
อยูในอำนาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
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12) ปฏิ บั ติ งานอื่ นใดตามที่ กฎหมายกำหนดให เป นอำนาจหน าที่ และความรั บผิ ดชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”

16. อำนาจหนาที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

คำสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ขอ 11 ใหมีสำนักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สั ง กั ด สำนั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาที่ นโยบายและยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมายและใหมีอำนาจหนาที่ในเขตจังหวัด
ดังตอไปนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทัง้ ปฏิบัติงานราชการที่
เปนไปตามอำนาจ และหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สง เสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ นิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. ดำเนิน การเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญ ชีของสวนราชการหรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด
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17. การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม (SWOT Analysis) ของสำนั ก งานการศึ ก ษา
จังหวัดพิษณุโลก
สำนั กงานศึ กษาธิก ารจัง หวัด พิ ษ ณุ โลก ไดด ำเนิ น การวิเคราะห สภาพแวดลอ มภายใน และ
ภายนอกของหนวยงาน โดยมีผลการวิเคราะหดังนี้
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและ
คุณภาพ
2. สถาบันการศึกษาในพื้นทีร่ องรับการจัดการศึกษาและใหบริการไดในทุกระดับ ทุกประเภท
อยางทั่วถึง
3. มีหนวยงานที่เปนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสูการปฏิบัติ และประสานงาน
การบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่
4. มีเครือขายพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาทุกระดับ
5. มีแหลงเรียนรูสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ความเปนพลเมือง กระจายเขาถึงชุมชนในพื้นที่
6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสรางโอกาส
และยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และเขาถึงกลุมเปาหมาย
7. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่มีผูวาราชการเปนประธาน ทำใหการขับเคลื่อนการศึกษา
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการทำงานรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
8. มีหนวยงานที่กฎหมายใหอำนาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จุดออน (Weakness)
1. ผลการทดสอบ O - NET สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50
2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษายังไมเชื่อมโยงเปนเอกภาพ
3. ผูเรียนในพื้นที่ชายแดนขาดทักษะการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู
4. บทบาทครูสวนใหญยังไมเอื้อตอการสงเสริมผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 กระบวนการ
เรียนรูไมเนนกระบวนการคิด วิเคราะห ใหเด็กใชเหตุผลในการตัดสินใจ
5. การจัดทำแผนพั ฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการจังหวัด ในบางพื้ นที่ยังไมเกิดการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษาและภาคเอกชน
6. โรงเรีย นขนาดเล็ ก มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น มี ค รู ส อนไม ค รบชั้ น และครูไ ม ต รงสาขาวิ ช าที่
ขาดแคลน สงผลตอการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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7. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมเนนการใชงานจริง ขาดการกระตุนใหนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ
8. ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียน ในโรงเรียนที่มีการแขงขันสูง
9. งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมเพียงพอ
10. การจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในพื้นที่
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ใหความสำคัญดานการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสราง
ศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐโปรงใส นำระบบดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติงาน บริหารราชการแบบบูรณาการและกระจาย
อำนาจสูทองถิ่น
2. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 มุงหมายใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมสราง
การเติบโตและพัฒนาที่ยั่งยืนทุกมิติ บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มุงหมาย
การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสงเสริมการเชื่อ มโยงเครือขาย เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการ
การบริการ และการเรียนรู สูสังคมแหงปญญา
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 ใหความสำคัญ
การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเขาสูตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
5. นโยบายรั ฐ บาลด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ท ำให เ กิ ด นวั ต กรรมแนวทาง
จัดการเรียนรู STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
6. นโยบายความมั่ น คงแห ง ชาติ ให ค วามสำคัญ กั บ ความปลอดภั ย ในชี วิต และทรัพ ย สิ น
โอกาสทางการศึกษา และการสรางอาชีพใหกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
7. นโยบาย SMEs เปนชองทางพัฒ นาหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่องใหสอดคลองกับ
ทิศทางของจังหวัดพิษณุโลกในการสรางผูประกอบการรายใหม
8. หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหความสำคัญและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
9. การขยายตัวดานเศรษฐกิจอาเซียนสงผลตอโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน
10. เปนศูนยกลางการใหบริการโลจิสติกส และการขนสงในระดับภูมิภาค
11. มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม เปนเอกลักษณประจำถิ่นเปนแบบอยางได
12. มีแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ศูนยฝกอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเอื้อตอ
การเรียนรู
13. มีสถาบัน องคกร หนวยงาน ที่มีความสามารถดูแลเด็กพิเศษ ผูดอยโอกาส พลาดโอกาส
และขาดโอกาส
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14. เทคโนโลยีที่ ทัน สมั ยและระบบการสื่ อสารครอบคลุม พื้น ที่ มีช องทางในการแสวงหา
ความรูที่หลากหลายตามความตองการของผูเรียน
ภัยคุกคาม (Threats)
1. การสื่อสารผานชองทาง Social media ที่ รวดเร็วส งผลให ป ญหาทางสังคมเกี่ยวกั บยาเสพติ ด
ปญหาทางเพศ และอบายมุขแพรกระจายสูสถานศึกษาไดงายขึ้น
2. ปญหายาเสพติดมีผลกระทบตอความมั่นคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
ชุมชนและสถานศึกษาขาดการประสานงานและการบูรณาการในการแกไขรวมกัน
3. กระบวนการการปรับปรุง แกไขกฎหมายระดับชาติ บางสวนลาชา ไมครบถวน ไมสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนขอจำกัดในการสงเสริมการมีสวนรวมการจัดการศึกษาเอกชน
กับภาคสวนตางๆ ดวยกลไกประชารัฐ
4. ปญหาทางเศรษฐกิจ ความยากจนของผูปกครองมีความเหลื่อมล้ำกันมาก สงผลกระทบตอ
การจัดการศึกษา
5. ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่ มขึ้น ทำใหผูเรียนมีภ าระตองดูแล สง ผลกระทบตอการเรียนของ
ผูเรียน
6. ประชากรในวัยเรียนมีแนวโนมลดลง สงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
7. อิ ท ธิ พ ลของโลกาภิ วัต น (Globalization) ส ง ผลต อ ค า นิ ย ม พฤติ ก รรมในการบริ โภค
ที่ไมเหมาะสม ในกลุมเด็กและเยาวชน มีการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา
8. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ สงผลกระทบตอโอกาส
ทางการเรียนรู
9. สื่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอการลงทุนทางการศึกษา
10. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำกิจกรรมลงสูสถานศึกษามากเกินไป สงผลกระทบตอ
การจัดการเรียนการสอน
11. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอย สง ผลใหการขับเคลื่อนการพัฒ นาการศึกษา
ขาดความตอเนื่องไมสอดคลองกับบริบทและความตองการของพื้นที่
12. การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ไม ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการในการจั ด
การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
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สวนที่ 3
สาระสำคัญของแผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมุง เนนการสรางโอกาสและการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาใหคน
พิษณุโลกไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพื่อใหคนพิษณุโลกทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพมีความพรอมทั้งทาง
รางกายจิตใจสติปญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเปนไทย มีความเปนพลเมืองที่ดี ตระหนัก
และ รูคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ตอทิศทางการพัฒนาจังหวัดและประเทศ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นเพื่อ
ใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน ในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

วิสัยทัศน
“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนองคกรคุณภาพที่มีความเปนเลิศและมีขีดสมรรถนะสูง”

พันธกิจ
1. สรางโอกาสการเขาถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเทาเทียม
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ใหมีศักยภาพการแขงขันสูสากล
3. สงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รักษสิ่งแวดลอม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และสามารถแขงขันไดในระดับสากล
5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

คานิยม
"มุงเนนคุณภาพ เสมอภาคการใหบริการ ประสานความรวมมือ"
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ยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงคและกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคที่ 1 ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับ
การเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท
กลยุทธ
1.1 ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มและหลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต อ ง เพื่ อ เสริ ม สร า งเสถี ย รภาพสถาบั น หลั ก ของชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ
1.2 ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒ นาสมรรถนะการเรียนรู/
วิชาชีพในเขตพื้น ที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรม กลุมชน
ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
1.3 พั ฒ นากลไกบู ร ณาการระบบบริ ห ารจั ด การการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาภั ย คุ ก คาม
รูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงคที่ 2 ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความตอ งการของ
ตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ
กลยุทธ
2.1 พั ฒ นาทั ก ษะแรงงานฝ มื อ ตรงกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงานในพื้ น ที่ แ ละภู มิ ภ าค
(อาทิ พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ ดิจิทัลชุมชน)
2.2 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ 3 ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
เปาประสงคที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปนของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา
3.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณ ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติ
3.3 สรางเสริมและพัฒ นาทั กษะการเรียนรูที่สมวัย ทั กษะอาชีพและทักษะชีวิตที่ เทาทัน และ
สามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21
3.4 สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม
3.5 พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรูภ าษาต า งประเทศและสมรรถนะที่ จ ำเป น ของผู เรี ย น ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติที่ถูกตอง ดานระเบียบ วินัย
คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง
3.7 พัฒ นาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและ
การประกอบอาชีพ
3.8 สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดวยกระบวนการมีสวนรวม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 ผูเรียนไดรับ โอกาสทางการศึกษาที่ มีคุณ ภาพ อยางทั่วถึง และเสมอภาคดวยรูป แบบที่
หลากหลาย
กลยุทธ
4.1 เพิ่ ม และกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ให ผู เรี ย นสามารถเข า ถึ ง โอกาสทางการเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพได อ ย า งหลากหลาย ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ และ
กลุมเปาหมาย
4.2 ส ง เสริ ม พั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต แ ละสื่ อ การเรี ย นรู ผ านระบบดิ จิ ทั ล ออนไลน แ บบเป ด
ที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 6 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
5.2 สนับสนุน และสงเสริมกิจกรรมการจัดการคุณ ภาพสิ่ง แวดลอม ดวยกระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 7 หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูร ับบริการ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
6.1 ส ง เสริ มและพัฒ นาการนำเทคโนโลยี ดิจิ ทั ลมาประยุก ต ใช ในการบริห ารราชการ/บริการ
ประชาชน
6.2 พั ฒ นาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานข อมู ลกลางด านการศึกษา ใหเปนเอกภาพ
เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน
6.3 สรางและพัฒ นากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยง
ทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
6.4 พัฒ นาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง
และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
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ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วดั และคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร
คาเปาหมาย
/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร
ป 2565
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคที่ 1 ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลอง
เหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท
1. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม รอยละ 100
สงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสรางภูมิคุมกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด,
รอยละ 70
ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงคที่ 2 ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ
3. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษาที่เผยแพรตอสาธารณชน
รอยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ 3 ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
เปาประสงคที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปนของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไดผานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอยละ 80
อยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ/
รอยละ 80
ดานการเรียนรู สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น
6. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพฒ
ั นาการสมวัย
รอยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบ
ที่หลากหลาย
7. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรูไป
รอยละ 80
สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร
คาเปาหมาย
/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร
ป 2565
8. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับ รอยละ 100
เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 6 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
9. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางความตระหนักรู จิตสำนึกและวินัยการ รอยละ 90
บริหารจัดการขยะและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 7 หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
10. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง ไมนอยกวา
ศึกษาธิการอยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity & Transparency Assessment)
85 คะแนน
11. รอยละของบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำ รอยละ 80
ผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน
12. จำนวนระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของหนวยงาน ทีม่ ีระบบฐานขอมูลที่สมบูรณ
1 ระบบ
ภายในปงบประมาณ 2565
ฐานขอมูล
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สวนที่ 4
โครงการ/งบประมาณ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก ได รั บ แจ ง การจั ด สรรงบประมาณป 2565 จากสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน วยงานการศึกษาที่ เกี่ยวขอ ง เพื่ อบริหารสำนักงานและพัฒ นาการศึกษาใน
จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก จำนวน 4,481,570 บาท โดยป ง บประมาณ 2565 เพื่ อ ให ก ารบริห ารการศึ ก ษาของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดจัดทำแผนการใชจายงบประมาณป 2565
ตามภารกิจของสำนักงาน โดยตั้งงบรายจายตามแผนงาน ดังนี้
1) งบบริหารจัดการสำนักงาน
งบประมาณ 3,638,070 บาท
2) งบลงทุน
งบประมาณ
- บาท
3) งบพัฒนาสำนักงาน/ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.1 งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
843,500 บาท
3.2 งบรายจายอื่นๆ
งบประมาณ
- บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,481,570 บาท
สรุปงบหนาโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ จำแนกเปนรายยุทธศาสตร/เปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคที่ 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคง
ที่

โครงการ

1 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ
2 โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ประจำป 2565

3 โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
(100 ป ยุวกาชาดไทย)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
กลุมงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
160,000 กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
23,500 กลุมลูกเสือ
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน
40,000 กลุมลูกเสือ
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน
223,500
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงคที่ 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันที่สนองความตองการของตลาดแรงงาน
และประเทศ
ที่

โครงการ

1 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
กลุมงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
142,000 กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
142,000

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
เปาประสงคที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ที่

โครงการ

1 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา
2 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ.ปพุทธศักราช 2565
3 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ปงบประมาณ 2565
4 โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองของผูเรียนทุก
ชวงชัน้ ปงบประมาณ 2565
5 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร
ครูผสู อนกิจกรรมยุวกาชาด
6 โครงการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป 2565

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
กลุมงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
107,000 กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
90,900 กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
40,000 กลุมบริหารงาน
บุคคล
7,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
40,000 กลุมลูกเสือ
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน
30,000 กลุมลูกเสือ
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน
10,000 กลุมลูกเสือ
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน
324,900

79
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค
ที่

โครงการ

1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ 2565
2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ระดับจังหวัด
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
กลุมงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
52,000 กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
25,800 กลุมนโยบายและ
แผน
77,800

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 6 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
กลุม งานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
15,000 กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
15,000

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 7 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2 โครงการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
กลุมงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
30,300 กลุม นโยบายและ
แผน
30,000 กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน
60,300

โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. งบบริหารจัดการสํานักงาน
1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาใชจายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่ผูบังคับบัญชาอนุมัติ
- คาเบี้ยเลี้ยง ,คาเชาที่พักและคาพาหนะ
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กศจ./อกศจ./อนุกรรมการฯ
- คาวัสดุสํานักงาน/งานบานงานครัว /คาซอมแซมฯ/คาใชจาย
รายการอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาอนุมัติ
- คาของที่ระลึก/คารับรอง
- คาจางถายเอกสาร
- คาซอมแซมครุภัณฑ
- คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- คาซอมแซมสิ่งกอสราง และอื่นๆ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- คาซอมแซมยานพาหนะ
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- คาหนังสือพิมพ
- คาน้ําดื่ม
- คาเชาบาน
- คาใชจายเกี่ยวกับรัฐพิธี
- คาจางอัตราจางชั่วคราว
พนักงานขับรถยนต 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
พนักงานทําความสะอาด 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
พนักงานจางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 1 ตําแหนง
พนักงานจางปฏิบัติงานธุรการ 1 ตําแหนง
- คาเชารถตู 1 คัน จํานวน 12 เดือน
- คาเชารถยนตศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาจังหวัด
- คาเชาอาคารสํานักงาน 12 เดือน

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(อื่นๆ)
(แผนพื้นฐาน) (แผนยุทธศาสตร) (แผนบูรณาการฯ) (แผนบุคลากร)

80,000
50,000
200,000
50,000

150,000
10,000

60,000
5,000

6,000
399,400
10,000
138,000
138,000
138,000
90,000
90,000
273,600
117,990
996,000

ไตรมาส 4

แหลง
งบประมาณ

20,000
12,500
50,000
12,500

20,000
12,500
50,000
12,500

20,000
12,500
50,000
12,500

20,000
12,500
50,000
12,500

สป.
สป.
กคศ.
สป.

37,500
2,500
15,000
1,250
1,500
99,850
2,500
34,500
34,500
34,500
22,500
22,500
68,400
29,498
249,000

37,500
2,500
15,000
1,250
1,500
99,850
2,500
34,500
34,500
34,500
22,500
22,500
68,400
29,498
249,000

37,500
2,500
15,000
1,250
1,500
99,850
2,500
34,500
34,500
34,500
22,500
22,500
68,400
29,498
249,000

37,500
2,500
15,000
1,250
1,500
99,850
2,500
34,500
34,500
34,500
22,500
22,500
68,400
29,498
249,000

สป.
สป.
สป.

กลุมงาน
รับผิดชอบหลัก

สป.
สป.
สป.
สป.
สป.
สป.

กลุมอํานวยการ

สป.
สป.
สป.
สป.
สป.
สป.
สป.
สป.
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
- คาใชจายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(อื่นๆ)
(แผนพื้นฐาน) (แผนยุทธศาสตร) (แผนบูรณาการฯ) (แผนบุคลากร)
90,000
22,500
22,500
22,500

1.2 คาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟา
- คาประปา
- คาโทรศัพทพื้นฐาน
- คาโทรศัพท ศธจ./รอง ศธจ.
- คาไปรษณีย
- คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (คาเชาอินเทอรเน็ต)

1.2 โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน ประจําป 2565
1.3 โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
(100 ป ยุวกาชาดไทย)

8,400
24,000
23,600
154,080

84,000
2,100
6,000
5,900
38,520

84,000
2,100
6,000
5,900
38,520

84,000
2,100
6,000
5,900
38,520

84,000
2,100
6,000
5,900
38,520

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

336,000

2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ
- คาครุภัณฑสํานักงาน
- คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาครุภัณฑงานบานงานครัว
- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
2.2 คาที่ดินและสิ่งกอกสราง
- คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ
- คากอสรางอื่นๆ
3. งบพัฒนาสํานักงาน/ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.1 งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาท ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ
23,500
40,000

ไตรมาส 4
22,500

23,500
40,000

แหลง
งบประมาณ
สป.

กลุมงาน
รับผิดชอบหลัก

สป.
สป.
สป.
สป.
สป.

สป.

กลุมนิเทศฯ

สป.
สป.

กลุมลูกเสือฯ
กลุมลูกเสือฯ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(อื่นๆ)
(แผนพื้นฐาน) (แผนยุทธศาสตร) (แผนบูรณาการฯ) (แผนบุคลากร)

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
2.1 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพ
3.1 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
3.2 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผานกลไกของ กศจ.ปพุทธศักราช
2565
3.3 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ปงบประมาณ 2565
3.4 โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองของ
ผูเรียนทุกชวงชั้น ปงบประมาณ 2565

แหลง
งบประมาณ

กลุมงาน
รับผิดชอบหลัก

142,000

35,500

35,500

35,500

35,500

สป.

กลุมนิเทศฯ

107,000

26,750

26,750

26,750

26,750

สป.

กลุมนิเทศฯ

90,900

22,725

22,725

22,725

22,725

สป.

กลุมนิเทศฯ

40,000

40,000

สป.

กลุมนิเทศฯ

สป.

กลุมนิเทศฯ

สป.

กลุมลูกเสือฯ

สป.

กลุมลูกเสือฯ

สป.

กลุมลูกเสือฯ

7,000

3.5 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร
ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด

ไตรมาส 4

7,000
40,000

40,000

3.6 โครงการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

30,000

20,000

3.7 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
ประจําป 2565

10,000

10,000

10,000

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(อื่นๆ)
(แผนพื้นฐาน) (แผนยุทธศาสตร) (แผนบูรณาการฯ) (แผนบุคลากร)
4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
52,000
20,000
32,000
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ 2565
4.2 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ระดับจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
6.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
6.2 โครงการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนและบริหารงาน
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

25,800

แหลง
งบประมาณ
สป.

กลุมงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุมนิเทศฯ

สป.

กลุมนโยบายและแผน

15,000

สป.

กลุมนิเทศฯ

10,300
15,000

15,000

สป.
สป.

กลุมนโยบายและแผน
กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชน

1,211,093

1,101,493

15,800

15,000

30,300

20,000

30,000

ไตรมาส 4

10,000

3.2 งบรายจายอื่นๆ

รวมงบประมาณ

155,500

3,886,670

-

399,400

40,000 1,134,493

1,034,493

4,481,570
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 1 . การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ
• ความสอดคลอ งกับ ยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 1 . พัฒ นาการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข
ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลอ งกั บ ยุท ธศาสตรการศึก ษาสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด พิษ ณุ โลก ยุท ธศาสตรที่ 1 .
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ
 โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม

2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแหงรัฐไววาประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เปนการเทิดทูนพระมหากษัตริย คือทรง
ดำรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ไดทรงตอบรับการขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยพระองคที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพ ระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย มีความวา... “ตามที่ประธานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภา ไดกลาวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญ ขาพเจาขึ้นครองราชยเปน
พระมหากษัตริย วาเปน ไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
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บพิ ต ร และเป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฏมณเที ย รบาลว า ด ว ยการสื บ ราชสั น ตติ ว งศ กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ราชอาณาจักรไทยนั้น ขาพเจาขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน ของประชาชนชาวไทยทั้ง
ปวง” กอปรกับพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร คือ การสรางคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรม
ราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแหงองคพระบรมชนกนาถในการสรางคนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุงให
การศึกษาตองสรางพื้นฐานแกนักเรียน 4 ดาน ประกอบดวย (1) การมีทัศนคติ ที่ถูกตองตอบานเมือง (2) การมี
พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ ง คงมี คุ ณ ธรรม (3) การมี ง านทำ - มี อ าชี พ และ (4) การเป น พลเมื อ งดี บทบาทของ
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่สงเสริมการศึกษาใหกับประชาชน อยางทั่วถึงและเทาเทียม สรางความเสมอภาคและ
โอกาสทางการศึ ก ษา ส ง เสริ ม ให ห น ว ยงานต า ง ๆ ได มี ส ว นรว มในการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบ นอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต ใหบริการแกสังคม พัฒ นาบุคลากรทางการศึกษา สง เสริมให
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจ า อยู หั ว ในหลวงรั ช กาลที่ 10 สู ก ารปฏิ บั ติ และยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ เป น หลั ก ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ ให
เจริญ กาวหน าอยางเป น รูปธรรม ดัง นั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตนอมนำ
พระบรมราโชบายดานการศึกษา มาเปนหลักชัยในการสรางผูเรียนเปนคนดีและพัฒนาใหเปนคนเกง สูการปฏิบัติ
ตามรอยพระยุคลบาทอยางเปนรูปธรรม
สำนั ก งานศึ ก ษาธิการจัง หวัด พิ ษ ณุ โลก เป น หน วยงานในสั ง กัด สำนัก งานปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิการ
มีหนาที่ในการติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพื้น ที่
รับผิดชอบ ไดจัดทำโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอ
คนไทย เปน การดำรงรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย สามารถนอมนำพระรบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติตนเกิดเปนวิถีชีวิต และไดศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด
ในอดีตจนถึงปจจุบัน เกิดการบูรณาการเปนแบบอยางและขยายผลสูสถานศึกษาอยางจริงจัง
3. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริยไทย และพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีตอประชาชนคนไทย
5.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียน มีเจตคติที่ดีตอสถาบันพระมหากษัตริยและบานเมือง มีโอกาสทำหนาที่เปน
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
5.3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในทองถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง
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4. กลุมเปาหมาย
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ :
1) ผูเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 340 คน มีความรู ความเขาใจ และมี
ทัศนคติที่ดีและถูกตองตอสถาบันพระมหากษัตริย และบานเมือง
2) หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่น ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของใน
จังหวัดรวมบูรณาการการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเปนพลเมืองดี
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ :
1) ผู เ รี ย นมี ค วามรั ก สถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ผูเรียนรักษทองถิ่นและชุมชนของตนเอง
5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ
จำนวนผู เรี ย นมี ค วามรั ก สถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูรักษทองถิ่นและชุมชนของตนเอง : รอยละของผูเรียน
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) ผู เ รี ย นมี ค วามรั ก สถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ผูเรียนรักษทองถิ่นและชุมชนของตนเอง
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) รอยละ 80 ของผูเรียนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริยและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) รอยละ 80 ของผูเรียนไดนำความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
7. วิธีดำเนินการ
9.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
9.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
9.3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางดังนี้
1) กำหนดกรอบและประเด็ น ในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามโครงการสร า ง
และสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ
2) จัดทำเครื่องมือการติดตาม โดยการหาคุณ ภาพของเครื่องมือ วางแผนการดำเนินงาน กำหนด
ระยะเวลาและรูปแบบในการดำเนินงาน
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9.4 ประสานงานหนวยงาน สถานศึกษาเปาหมายเพื่อขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการสงเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสู
การปฏิบัติ ตามแผนและชวงเวลาที่กำหนด
9.5 ดำเนินโครงการ 4 ครั้ง รวม 340 คน ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 – 2 จำนวน 200 คน
ครั้งที่ 1 โรงเรียน 9 แหง ๆ ละ 10 คน (นักเรียน 9 คน ครู 1 คน) รวม 90 คน วิทยากร 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน
ครั้งที่ 2 โรงเรียน 9 แหง ๆ ละ 10 คน (นักเรียน 9 คน ครู 1 คน) รวม 90 คน วิทยากร 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน
ไตรมาสที่ 3 – 4 จำนวน 140 คน
ครั้งที่ 1 โรงเรียน 6 แหง ๆ ละ 10 คน (นักเรียน 9 คน ครู 1 คน) รวม 60 คน วิทยากร 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 70 คน
ครั้งที่ 2 โรงเรียน 6 แหง ๆ ละ 10 คน (นักเรียน 9 คน ครู 1 คน) รวม 60 คน วิทยากร 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 70 คน
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) การศึกษา เรียนรูประวัติการสรางพระพุทธชินราชเชื่อมโยงพระมหากษัตริยสมัยสุโขทัย
2) การศึกษา เรียนรูพ ระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมวงศ ณ พระราชวัง
จันทน เชื่อมโยงราชวงศสมัยอยุธยาเปนราชธานี โดยศึกษาตามเสนทางสายประวัติศาสตรจากวัดพระศรีรตั นมหา
ธาตุวรมหาวิหารผานสะพานพระราชวังจันทน Landmark แหงใหมของจังหวัดพิษณุโลก สูพระราชวังจันทน
3) การศึกษา เรียนรูพระราชประวัติสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเมื่อครั้งทรงผนวช ณ วัดจุฬามณี
4) การศึกษานวัตวิถีของชาวพิษณุโลกในอดีต ณ พิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี พิพิธภัณฑชาวแพ และ
นวัตวิถีชาวพิษณุโลกในปจจุบันโดยนั่งรถรางชมเมือง
5) ผูเรียนสรุปผลการศึกษาเรียนรู ทดสอบความรูกอน – หลัง การศึกษาเรียนรู
9.6 สรุป รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายงาน เผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
8. ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม – มีนาคม 2565 และ เมษายน – สิงหาคม 2565
9. สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพิษณุโลก
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10. งบประมาณ (พรอมระบุตัวคูณ)
จำนวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) แบงเปน
ดำเนินกิจกรรมไตรมาสที่ 1 – 2 จำนวน 2 ครั้ง 96,000 บาท (เกาหมื่นหกพันบาทถวน)
ดำเนินกิจกรรมไตรมาสที่ 3 – 4 จำนวน 1 ครั้ง 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถวน)
รายละเอียดแนบทายโครงการ
11. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ วาที่รอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224
E–mail : scout.pplk2560@gmail.com
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
14.1 ผูเรียนมีเจตคติที่ ดี ตอ บานเมื อง มีโอกาสทำหน าที่ เป น พลเมื องดี และมี พื้ นฐานชี วิตที่ มั่ นคงและ
มีคุณธรรมสงผลใหสังคมมีความสงบสุข
14.2 สังคมมีทัศนคติที่ดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(วาที่ ร.ต.หญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(นายมานะ จันทิมาพร)
ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 1 . การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ
• ความสอดคลอ งกับ ยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 1 . พัฒ นาการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข
ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลอ งกั บ ยุท ธศาสตรการศึก ษาสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด พิษ ณุ โลก ยุท ธศาสตรที่ 1 .
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ประจำป 2565
 โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม

2. หลักการและเหตุผล
ดวยในวัน ที่ 5 ธัน วาคม เป น วัน คลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบกับไดมีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหวัน ที่
5 ธันวาคมของทุกปเปนวันชาติ และวันพอแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุงใหนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชน ไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริตและจงรักภักดีตอ
ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย รวมทั้ ง มีค วามประพฤติที่ เหมาะสม รับ ผิด ชอบตอ สัง คม มีทั กษะชีวิต รูเท าทั น
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ไดนอมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
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เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 มาเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความวา “การบำเพ็ญ
ประโยชนช วยเหลือ ผูอื่น นั้ น เป น ป จจัย ที่จ ะสรางสรรค ความมุ งดี มุ ง เจริญ ต อกั นและกั น ความรั กใครเผื่อ แผ
แบงปนในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะกอใหเกิดความสามัคคีเปนปกแผนในชาติขึ้น จนเปนพลังอันยิ่งใหญ ที่จะชวยให
เราสามารถรักษาความเปนอิสระ และความมั่นคงของชาติบานเมืองเราใหยืนยงอยูตลอดไป"
สำนักงานศึกษาธิการจัง หวัดพิ ษณุ โลก เห็นความสำคัญ ในการสง เสริมใหลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน จึงไดจัดทำ
โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3.2 เพื่อปลูกฝง สรางจิตสำนึกที่ดีใหกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น
3.3 เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
4. กลุมเปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ :
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาสัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,500 คน
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ :
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีความจงรักภักดีตอ
สถาบันหลักของชาติ มีจิตสาธารณะรูจักบำเพ็ญประโยชนตอสังคม
5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ รอยละจำนวนผูเขารวมโครงการ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
6.2 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู เข า ร ว มโครงการ ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริย มีจิตสาธารณะรูจักบำเพ็ญประโยชนตอสังคม
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7. วิธีดำเนินการ
ที่
1

2

กิจกรรม
การวางแผน
1.1 ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ ศธ.จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชนของสำนักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
1.2 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ธันวาคม 2564

มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน

ธันวาคม 2564

มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน

การดำเนินงาน
มานะ จันทิมาพร
2 ธันวาคม 2564
2.1 ประชาสัมพันธโครงการและขอความรวมมือ
ภัทราภรณ คำเผื่อน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดรวมดำเนินโครงการ และรายงานผล
มานะ จันทิมาพร
ทุกวันที่ 10
2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ภัทราภรณ คำเผื่อน
ของทุกเดือน
สรุปขอมูลจากการรายงานในภาพรวมจังหวัด
รายงานสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มานะ จันทิมาพร
2.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ภัทราภรณ คำเผื่อน
จัดพิธีเปดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน ณ คายลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
3 การสรุปและรายงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สรุปและ
31 กรกฎาคม 2565 มานะ จันทิมาพร
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ภัทราภรณ คำเผื่อน
8. ระยะเวลาดำเนินการ
3 ธันวาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565
9. สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพิษณุโลก
10. งบประมาณ
จากสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จำนวน 23,500 บาท (สองหมื่ น สามพั น ห าร อ ยบาทถ วน)
รายละเอียดแนบทายโครงการ
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11. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
1. นายมานะ จันทิมาพร โทรศัพทมือถือ 09-5898-4361 โทรศัพท 0-5530-1224
E–mail : scout.pplk2560@gmail.com
2. วาที่รอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224
E–mail : scout.pplk2560@gmail.com
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมเพื่อ
น อ มรำลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
12.2 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรม
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปน และการชวยเหลือผูอื่น
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นายมานะ จันทิมาพร)
ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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รายละเอียดงบประมาณแนบทาย
โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

1 การวางแผน
2 การดำเนินงาน
พิธีเปดโครงการ
1) คาอาหารกลางวัน
(200 คน X 1 มื้อ X 50 บาท)
2) คาอาหารวาง
(200 คน X 1 มื้อ X 30 บาท)
3) คาพิธีเปด คาปายไวนิล
4) คาวัสดุอุปกรณกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
5) คาน้ำดื่ม
3 การสรุปและรายงาน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ

-

-

-

-

-

10,000

-

10,000

-

6,000

-

6,000

-

1,000
1,500
-

2,000
3,000
5,000

3,000
3,000
1,500
23,500

18,500
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 1 . การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ
• ความสอดคลอ งกับ ยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 1 . พัฒ นาการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข
ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลอ งกั บ ยุท ธศาสตรการศึก ษาสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด พิษ ณุ โลก ยุท ธศาสตรที่ 1 .
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ชือ่ โครงการ สงเสริมการจัดงาน 100 ป ยุวกาชาดไทย
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและ
เรีย นรูตลอดชีวิตอย างมีคุณ ภาพ ดำรงชี วิต อยางเป นสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ ซึ่งในขอ 3 เพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับกิจกรรมยุวกาชาดที่เปนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคมไทย
และความมีจิตสำนึกในการทำประโยชนใหแกสังคม ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดยังเนนในเรื่องของทักษะและกระบวน

95
ในรูปของระบบหนวย กลุม หมู เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาดและ
ยุวกาชาด
การจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม ของทุกป ซึ่งปนี้เปนการจัดงานเฉลิม
ฉลอง 100 ป ยุวกาชาดไทย เปน สวนหนึ่ง ของการระลึก ถึงบุ คคลซึ่ง กอ ตั้งกิ จการยุ วกาชาดขึ้ น ในประเทศไทย
สงเสริมใหเจาหนาที่ ผูบังคับบัญ ชาและสมาชิกยุวกาชาดจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไดทำความรูจัก แลกเปลี่ยน
เรีย นรูซึ่ ง กั น และกั น พรอมที่ จ ะร วมมือ รวมใจสรางสรรคพั ฒ นาเยาวชนให เป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถว น
ทั้ง ความรู ความสามารถ ความดี มี คุณ ธรรม จริยธรรมประจำใจ มี ความเปน ผูน ำ กลาแสดงออกในสิ่ งที่ ถูก ที่
ควร เปนตัวอยางที่ดีของสังคม จึงนับเปนวันสำคัญที่มีคุณคายิ่งวันหนึ่งของยุวกาชาดทุกสังกัดทั่วประเทศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเปนหนวยงานทางการศึกษามีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดของจังหวัด เปน สวนสำคัญ ในการสง เสริมให หน วยงานสถานศึกษาเล็งเห็ นความสำคัญ ของกิ จกรรม
ยุวกาชาดมากขึ้น จึง ไดจัดโครงการสง เสริมการจัดงาน 100 ป ยุวกาชาดไทย เพื่ อใหระลึกถึง บุคคลสำคัญ ผูให
กำเนิดยุวกาชาดและสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งใหความสำคัญกิจกรรมยุวกาชาดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
3.2 เพื่อใหผูบังคับบัญ ชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ไดรวมกลาวคำปฏิญาณตน ไดแสดงออกในทาง
สรางสรรค และรูจักบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม
3.3 เพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดไดรวมกิจกรรม
4. กลุม เปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาที่ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,000 คน
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
ผู เข า ร ว มโครงการร อ ยละ 100 ได ร ว มระลึ ก ถึ ง บุ ค คลสำคั ญ ที่ เป น ผู ก อ ตั้ ง กิ จ การยุ ว กาชาดขึ้ น
ในประเทศไทย ตระหนักและเห็น คุณ คาความสำคัญ ของการเปนสมาชิกยุวกาชาด ไดรวมกลาวคำปฏิญ าณตน
ไดแสดงออกในทางสรางสรรค รูจักบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม
5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ รอยละของผูเขารวมโครงการ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาที่เขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 90 ของเปาหมาย
6.2 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู บั ง คั บ บั ญ ชายุ ว กาชาด สมาชิ ก ยุ ว กาชาด และเจ า หน า ที่ ร อ ยละ 80 มี
ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
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7. วิธีดำเนินการ
ที่
1

2

3

กิจกรรม
การวางแผน
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
1.2 ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการสงเสริมการจัดงาน
100 ป ยุวกาชาดไทย
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประชุม
คณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม กำหนดวัน
เวลาในการดำเนินโครงการ
1.4 กำหนดกลุมเปาหมายสถานศึกษาที่จะเขารวม
โครงการ ประชาสัมพันธโครงการเชิญชวนขารวมโครงการ
1.5 ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาเตรียมความพรอม
ในการดำเนินโครงการ
การดำเนินงาน
2.1 ดำเนินโครงการสงเสริมการจัดงาน 100 ป
ยุวกาชาดไทย ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
2.2 สอบถามประเมินความพึงพอใจ
การสรุปและรายงาน
สรุปผลรายงานผลการดำเนินโครงการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน
ภัทราภรณ คำเผื่อน

พฤษภาคม 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน

พฤษภาคม 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน

พฤษภาคม 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน

มิถุนายน 2564

ภัทราภรณ คำเผื่อน
คณะกรรมการดำเนิน
โครงการ

มิถุนายน 2564

ภัทราภรณ คำเผื่อน

8. ระยะเวลาดำเนินการ
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565
9. สถานที่ดำเนินการ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก
10. งบประมาณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่น บาทถวน) รายละเอียดแนบทาย
โครงการ
11. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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วาที่รอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224
E–mail : scout.pplk2560@gmail.com
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 ผูเขารวมโครงการไดตระหนักและระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
12.2 ผูเขารวมโครงการไดรวมกลาวคำปฏิญาณตน สรางความมีคุณธรรม จริยธรรม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดแสดงออกในทางสรางสรรครูจักบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม
ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(วาที่ ร.ต.หญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(นายมานะ จันทิมาพร)
ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดคาใชจาย
แนบทายโครงการสงเสริมการจัดงาน 100 ป ยุวกาชาดไทย
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
............................................
หมวดงบรายจาย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน
งบดำเนินงาน :
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานวัน 100 ป ยุวกาชาดไทยและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 1,000 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- คาวัสดุปายไวนิลจัดงาน
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
รวมเงินทั้งสิ้น (- สี่หมื่นบาทถวน- )

งบประมาณ
(บาท)

700

35,000
4,300
40,000
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 2 . การผลิตและพัฒนากำลังคน
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
• ความสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตรส ำนั กงานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยุท ธศาสตรที่ 2 . พั ฒ นา
กำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม
สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลอ งกับ ยุทธศาสตรการศึกษาสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดพิ ษณุ โลก ยุทธศาสตรที่
2 . พัฒนากำลังคน การวิจัย เพือ่ สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง –
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
*ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผลความจำเปน
กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนมีทางเลือกเขาสู
การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูเรียนในสายอาชีพทั้งผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเขาสูเสนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได เพื่อให
การพัฒนาดานการศึกษามีความตอเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวตอไป รวมทั้งใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการ
จัดทำโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง –
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความ

100
เชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการมีงานทำ เพื่อใหผูเรียนที่จบการศึกษาในแตละระดับสามารถใชความรูและประสบการณไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อชวย
สงเสริมใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่
ตอเนื่องเชื่อมโยงระหวางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
สามารถพัฒนาทักษะผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการและบริบททางการศึกษาแตละสาขาวิชาชีพ มีทักษะ
ตอยอดในสถาบันอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมผานเวทีและประชาคม
3. วัตถุประสงคโครงการ (Objectives)
3.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจั ด การเรี ย นรู ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกอยางบูรณาการ
3.2 เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระดับพื้นที่รวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
อยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ
4. เปาหมายโครงการ (Output)
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
- มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาแบบบูรณาการ จำนวน 9 หลักสูตร
ที่สามารถนำไปจัดการเรียนรูไดในรายวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- ผูสำเร็จการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเขาสูการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นอยางหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและบริบทของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก
5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) : 18 โรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง –
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ 6 วิทยาลัยพี่เลี้ยงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.1 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 = 3 โรง
5.2 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 = 3 โรง
5.3 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 = 3 โรง
5.4 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ = 6 โรง
5.5 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
= 1 โรง
= 1 โรง
5.6 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก
5.7 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
= 1 โรง
5.8 วิทยาลัยของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
= 6 แหง
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6. ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs)
- มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร ที่มีความ
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก อยางเปนรูปธรรม
- รอยละของผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มขึ้น อยางสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
- หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก มีคุณภาพ
สามารถใชเทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตร ปวช.ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผูที่เรียนจบมีอาชีพและมีงานทำ
7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม
7.1 วิธีดำเนินการ (Activity)
- การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 9 หลักสูตร โดยอาศัยการมีสวนรวมผานเวทีและประชาคม
7.2 กิจกรรม
กิจกรรม (หลัก)
ตนทาง
กลางทาง
ปลายทาง

7.2.1 กิจกรรมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ของ สป.

7.2.2 กิจกรรมการแตงตั้งคณะทำงาน และจัดการประชุม
7.2.3 กิจกรรม MOU และสรางความรูความเขาใจผูเกี่ยวของ

7.2.4 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (วิชาเพิ่มเติม)

7.2.5 กิจกรรมการนำหลักสูตรฯ สูการปฏิบัติในสถานศึกษา

7.2.6 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม นำหลักสูตรฯ สูการปฏิบัติ

7.2.7 กิจกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักสูตร ปวช.

7.2.8 กิจกรรมนำเสนอผล แลกเปลี่ยนระดับภูมิภาค ประเทศ


7.2.9 กิจกรรมการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

*8. ตัวชี้วัดกิจกรรม
8.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร โดยอาศัยการมีสวนรวมผานเวทีและประชาคม
8.2 รายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูใ นระดับการศึกษา –
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา จำนวน 18 รายวิชา ที่สามารถนำไปจัดการเรียนรูไดในปการศึกษา 2564 เปนตนไป
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)
3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ/*พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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วิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 6 แหง
และโรงเรียนแกนนำที่เขารวมโครงการ จาก 7 หนวยงาน จำนวน 18 โรง
11. งบประมาณ 142,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) ขอถัวจายทุกรายการ
หมวดงบรายจาย
งบดำเนินงาน :
• คาตอบแทน
- คาอาหารทำการนอกเวลาราชการ
- คาตอบแทนวิทยากร
• คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ = 4 คน x 120 x 10 วัน
(คาพาหนะในการนิเทศ ติดตามงานอาชีพ = 5,400 บาท)
- คาใชจายในการประชุม
= 100 คน x 350 x 2 วัน
(คาอาหารของผูเขารวมประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรการอาชีพ)
- คาจางเหมาบริการ (เอกสาร) = 100 เลม x 150 บาท
(คาจางเหมาบริการ : สำเนาเอกสารและเขาเลมหลักสูตรฯ)
• คาวัสดุ
- วัสดุสำนักงาน (คาวัสดุฝกของนักเรียน รวม 9 หลักสูตร )
- วัสดุคอมพิวเตอร
งบรายจายอื่น :
- รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)

12,000
70,000
15,000
45,000

142,000

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : ความเขาใจและความรวมมือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา –
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา สูการปฏิบัติในโรงเรียนแกนนำฯ รวมกับวิทยาลัยพี่เลี้ยง ภายในจังหวัดพิษณุโลก
การบริหารความเสี่ยง : การจัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจใหกับคณะทำงานที่มาจากทุกภาคสวน
รวมทั้งกระบวนการการมีสวนรวมผานเวทีและประชาคมในการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงฯ
13. หนวยงานรับผิดชอบ
13.1 หนวยงาน (หลัก) : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
13.2 หนวยงาน (รวม) : อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ
องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลก
14. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
ผูสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา สามารถใชความรูและประสบการณใน
การประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ สอดคลองกับความตองการและบริบทจังหวัดพิษณุโลก
ผูเสนอโครงการ

ผูต รวจสอบโครงการ
วาที่รอยตรี

(นายเดชา พลกันยิ้ม)
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

(วิวัฒน กระทู)
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ผูเ ห็นชอบโครงการ
(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคล อ งกับ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุท ธศาสตรที่ 3 . การพัฒ นาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 3. นอมนำศาสตรพระราชา พัฒ นา
คนทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน สรางสังคมสุขยั่งยืนและ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลอ งกับ ยุทธศาสตรการศึกษาสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดพิ ษณุ โลก ยุทธศาสตรที่
3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
1. ชื่อโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
*ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผลความจำเปน
การพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคตจะตองใหความสำคัญกับ
การเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทั้งใน
ระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ "การพัฒนาคน" ใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) ได ก ำหนดเป า หมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ
"ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน" พัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
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และประโยชนสวนรวม กอปรกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ไดกำหนดยุทธศาสตรและวางเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญในดานตาง ๆ อาทิเชน ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร
พัฒ นาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒ นาในดานคุณภาพและ
ดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒ นาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มุงหวังใหมีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ดานคุณภาพ
จากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) พบวา ปญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุ
หลักสวนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไมเอื้อตอการสรางความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตร
และตำราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒ นาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 การทดสอบยังคงเนนการจดจำ
เนื้อหามากกวาการเรียนเพื่อใหมีความรู ความเขาใจอยางแทจริง
จากเหตุผลและความจำเปนดังกลาว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหสำนักบูรณาการ
กิจ การการศึก ษาดำเนิ น งานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัต กรรมการศึก ษาเพื่ อ
พัฒนาการศึกษา และไดจัดสรรงบประมาณใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง โดยการ
ดำเนิน โครงการในปง บประมาณ พ.ศ. 2565 ให สำนักงานศึก ษาธิการจั งหวัดออกแบบเพื่ อขับ เคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการในระดับพื้นที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงไดจัดทำโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒ นาการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรางและพัฒ นาเครือขาย
ความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวนมารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในดานการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการ
ศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางบูรณาการรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2. เพื่อพัฒนาศูนยกลางขอมูลสารสนเทศอยางบูรณาการ ดานนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด
3. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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4. เปาหมายโครงการ (Output)
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
1. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒ นาผูเรียน หรือแนวทางการพัฒ นานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู และการนิ เทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณ ภาพ และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา
2. จังหวัดมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด
3. จังหวัดมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. จังหวัดสามารถนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาผูเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษาไปใชในการพัฒนาไดจริงในระดับพื้นที่
2. ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน เปนปจจุบัน สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จังหวัดสามารถสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายในโครงการ รวมทั้งศึกษานิเทศกภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 200 คน
6. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs)
1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายในโครงการ รอยละ 80 มีรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒ นาผูเรียน หรือแนวทางการพัฒ นานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
2. จังหวัดมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด
3. จังหวัดมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

107
7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม
7.1 วิธีดำเนินการ(Activity)
1. สง เสริม สนับ สนุ น พัฒ นานวัตกรรมการบริหารจั ดการ การจัดการเรียนรู และการนิ เทศ
การศึกษา
2. สังเคราะห วิเคราะห วิจัย และเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการ
วิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด
3. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
*7.2 กิจกรรม
กิจกรรม(หลัก)
หมายเหตุ
7.2.1 ผูรับผิดชอบโครงการเขาประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
การบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
*3 พฤศจิกายน 2564
7.2.2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา
1) ประชาสัมพันธโครงการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดไดรับทราบโดยทั่วกัน พรอมสง link หรือ QR
Code สำหรับการสมัครใหผูสนใจ
2) ประชุมชี้แจงสรางการรับรูเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ใหผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบ ผานระบบออนไลน
ประกอบดวย
- ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 2
คน
- ศึกษานิเทศก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 7 คน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสมัครเขารวมโครงการ
รวมทั้งผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ
ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสมัครเขารวมโครงการสังกัด
จำนวน ... คน
*ธันวาคม 2564
3) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระดับจังหวัด
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*7.2 กิจกรรม
กิจกรรม(หลัก)
7.2.2 (ตอ)
4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ผานระบบออนไลน จำนวน ... หลักสูตร พรอมสง
Link ใหครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมาย
ในโครงการเขาอบรมตามวันเวลาและหลักสูตรที่สมัคร
(ผูผานการอบรมแตละหลักสูตรจะไดรับเกียรติบัตร
อิเล็กทรอนิกส จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก)
*มกราคม-มิถุนายน 2565
5) นำเสนอโครงการให กศจ. ทราบ
6) กำหนดแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ Innovation For Thai
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
ระดับจังหวัด โดยการนิเทศทางตรงและการนิเทศทางออม
(รูปแบบออนไลน) ทั้งการนิเทศเปนรายบุคคลและการนิเทศ
เปนกลุม เพื่อใหคำปรึกษาหารือ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน จากนั้นดำเนินการนิเทศ สรุป และรายงานผล
*ชวงที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
*ชวงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565
7) รับการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ Innovation
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ 2565 ระดับภาค
8) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 6 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 ประชุมเตรียมดำเนินงานโครงการ และเตรียม
การอบรม
ครั้งที่ 2 ประชุมรายงานผลการอบรม และเตรียมการนิเทศ
ชวงที่ 1
ครั้งที่ 3 ประชุมรายงานผลการนิเทศชวงที่ 1 ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2564 และเตรียมการนิเทศชวงที่ 2

หมายเหตุ
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*7.2 กิจกรรม
กิจกรรม(หลัก)
7.2.2 (ตอ)
ครั้งที่ 4 ประชุมรายงานผลการนิเทศชวงที่ 2 ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2565
ครั้งที่ 5 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ครั้งที่ 6 ประชุมรายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
7.2.3 สังเคราะห วิเคราะห วิจัย และเผยแพรขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด
1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน และ
คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการ
บริหารจัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนรู และดานการ
นิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด
*ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 จำนวน 1 วัน
2) ประกาศผลการคัดเลือก มอบโลและเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
3) สังเคราะห วิเคราะห วิจัย นวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษา การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายในโครงการ รวมทั้ง
จัดทำขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา จากนั้นดำเนินการ
จัดทำเลมรายงาน
*สิงหาคม 2565
4) สรุปรายงานผล และเผยแพรนวัตกรรมทางการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา ผานชองทาง
ตาง ๆ เชน สื่อออนไลน, หนังสือราชการ ฯลฯ
*สิงหาคม 2565
7.2.4 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
*ตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565

หมายเหตุ
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*7.2 กิจกรรม
กิจกรรม(หลัก)
7.2.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ระดับจังหวัด และเผยแพร
ผานชองทางตาง ๆ เชน สื่อออนไลน, หนังสือราชการ ฯลฯ
(รายงาน ศธภ.17/ สบย.สป)
*สิงหาคม 2565

หมายเหตุ

*8. ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. มีการสงเสริม สนับ สนุน พัฒ นานวัต กรรมการบริห ารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ
การศึกษา
2. มีการสังเคราะห วิเคราะห วิจัย และเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการ
วิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด
3. มีการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ/*พื้นที่ดำเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงในจังหวัดพิษณุโลก
11. งบประมาณ 107,000 บาท พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ
งวดที่ 1 (ไตรมาส1-2) ไดรับจัดสรร 58,850 บาท และงวดที่ 2 (ไตรมาส3-4) ไดรับจัดสรร 48,150 บาท
หมวดงบรายจาย
งบประมาณ (บาท)
งบดำเนินงาน :
• คาตอบแทน
- คาอาหารทำการนอกเวลาราชการ
- คาตอบแทนวิทยากร
14,400
• คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ
12,000
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หมวดงบรายจาย
- คาใชจายในการประชุม
- คาจางเหมาบริการ (คาถายเอกสาร)
• คาวัสดุ
- วัสดุสำนักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร
งบรายจายอื่น :
- รายการ

งบประมาณ (บาท)
26,250
25,000
29,350
-

รวมทั้งสิ้น

107,000

*ขอถัวจายทุกรายการ
12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง :
ความเสี่ยงดานการดำเนิน งาน เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินการจำนวนมาก
อาจทำใหเกิดอุปสรรคในการทำงานและการทำความเขาใจ
การบริหารความเสี่ยง :
มีการแตงตั้งคณะทำงานฯ และประชุมชี้แจงทำความเขาใจ กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
โครงการ และเนื่องจากหนวยงาน องคกร และบุคลากรจากหลายภาคมีสวนรวมดำเนินการ ทำใหเกิดความ
หลากหลายทางความคิดและประสบการณ การรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู จึงตองดำเนินการ
อยางเปนระบบ
13. หนวยงานรับผิดชอบ
13.1 หนวยงาน (หลัก)
1) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
*13.2 หนวยงาน (รวม)
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ
5) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
6) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
7) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
8) สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
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9) องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก
10) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
14. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
มีการบูรณาการดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา ระหวางสถานศึกษา
และหนวยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด ในการพัฒ นาคนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21
เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามสมรรถนะของผูเรียนเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวดวงดาว แซโงว)
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(วาที่รอยตรีวิวัฒน กระทู)
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลอ งกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . การพัฒ นาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม
สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่
3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
1. ชื่อโครงการ “โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผานกลไกของ กศจ.ปพุทธศักราช 2565”
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผล
ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดให ม ี ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด หรือ รองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และ
ศึกษาธิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ โดยระบุอำนาจหนาที่ ประกอบดวย การกำหนดยุทธศาสตร
แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ
สงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
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และสถาบัน สัง คมอื่น ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพั ฒ นา
การศึกษา กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวน
ราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการจัดการศึกษาและ
พิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา จากคำสั่ง ดัง กลาว จะเห็นไดวาคณะกรรมการ
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มี อ ำนาจหน า ที ่ ท ี่ ส ำคั ญ ในการกำหนดยุ ท ธศาสตร แนวทางการจั ด การศึ กษา และ
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนหนวยประสานและเชื่อมโยงบูรณาการการจัดการศึกษาใน
จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานสนองยุทธศาสตรชาติ สนองยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานผานองค
คณะบุคคล คณะกรรมการการศึก ษาจัง หวั ด (กศจ.)เพื่อขั บ เคลื ่อนการยกระดั บ คุ ณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาของจัง หวัดพิษณุโลกตามเปาหมายการจัดการศึกษา ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิก าร
จัง หวัดพิษณุโลก จึง จัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ.ปพุทธศักราช 2565 ขึ้น
3. วัตถุประสงคโครงการ
3.1 เพื่อสรางความเขมแข็ง ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจัง หวัดพิษณุโลกในการกำหนดยุทธศาสตรดานการศึกษาจัง หวัดพิษณุโลก ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพทางการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดมากขึ้น
3.2 เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ไดรับทราบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา ภายใตบริบทของจังหวัดพิษณุโลกที่ตอบสนองตอ
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก สง เสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการศึกษา ใน
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนไป
อยางถูกตอง และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
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4. เปาหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
1 สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จั ด ประชุ ม สั ม มนาองค ค ณะบุ ค คล ได แ ก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก , คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวม 50 คน
2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดขอเสนอแนะการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผานกลไก กศจ.
เชิงคุณภาพ
1 ผูเขารวมประชุมสัมมนา ไดแก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ,
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกที่เกี่ยวของ มีความเขาใจนโยบาย
และทิศทางการจัดการศึกษาภายใตบริบทจัง หวัดพิษณุโลก ที่ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจัง หวัด
พิษณุโลก
2 ผูเขารวมประชุมสัมมนา รวมกันใหขอเสนอแนะการขับเคลื่อนการยกระดับคุ ณ ภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผานกลไก กศจ.
5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
5.1 รอยละของผูเขารวมประชุมสัมมนาตามกลุมเปาหมาย เขารวมประชุมสัมมนา
ตามโครงการ
5.2 รอยละของผูเขารวมประชุมสัมมนาตามกลุมเปาหมาย รับทราบและมีความ
เข า ใจนโยบายและทิศ ทางการจัด การศึ กษาภายใต บ ริ บทจั ง หวัด พิ ษ ณุโ ลก ที่
ตอบสนองต อ นโยบายรั ฐ บาลและนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ร ว มส ง เสริม
สนับสนุน การดำเนินงานของสำนักงานศึ กษาธิก ารจัง หวัด พิ ษณุโ ลก สามารถ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3 รอยละของการสรุปเลมรายงานผล ขอเสนอแนะการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ผานกลไก กศจ.ปพุทธศักราช 2565

คาเปาหมาย
รอยละ 80
รอยละ 85

รอยละ 100
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6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
1.
2
3

4

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
กันยายน
วางแผนการดำเนินงาน
2564
เสนอโครงการขออนุมัติ ประสานงานการ
กันยายน
ดำเนินงานใหเปนไปตามกิจกรรมโครงการ
2564
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตุลาคม 2564
พิษณุโลก , คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
- กันยายน
จังหวัดพิษณุโลก คณะอนุกรรมการพัฒนา
2565
การศึกษา และ คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง
สรุปรายงานผลโครงการฯ
กันยายน
2565
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุมอำนวยการ
กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมพัฒนาการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุมอำนวยการ
กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมพัฒนาการศึกษา

7. กลุมเปาหมายของโครงการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม / เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
8. พื้นที่เปาหมาย
สถานศึกษาทุกสังกัด ทุกประเภทในจังหวัดพิษณุโลก
9. ระยะเวลาในการดำเนินการ
เดือนกันยายน 2564 – กันยายน 2565
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10. งบประมาณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 90,900 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรม / รายละเอียด
1. งบประมาณคาใชจายในการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ 4 องคคณะ
จำนวน 40 คน + เจาหนาที่ 10 คน รวม 50 คน
1.1 คาที่พัก 25 หอง หองละ 1,100 บาท
1.2 คาอาหารและเครื่องดื่ม
- อาหารวาง มื้อละ 50 คน * 50 บาท *3 มื้อ
- อาหารกลางวัน 50 คน * 240 บาท *2 มื้อ
- อาหารเย็น 50 คน * 340 บาท *1 มื้อ
1.3 คาพาหนะผูรวมประชุมสัมมนา 35 คนๆ 200 *
จำนวน 2 เที่ยว (ไปกลับ)
1.4 คาวัสดุ คาเอกสาร
2. สรุปรายงานโครงการ
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ

หมวดรายจาย
งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย
90,900

วัสดุ

27,500
7,500
24,000
17,000
14,000
900
90,900

-

90,000

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : 1) จำนวนคณะกรรมการฯ ที่เขาประชุม อาจไมครบองคประชุม
2) การมีสวนรวมเพื่อพัฒนางานดานการศึกษา อาจไมครอบคลุมงานของสถานศึกษา
ทุกสังกัด ทุกประเภท
การบริหารความเสี่ยง : 1) แจงหนังสือราชการเพื่อประสานและติดตอ แจงกำหนดการประชุม
ลวงหนา และเตรียมความพรอมการจัดประชุมใหสมบูรณมากที่สุด
2) การชี้แจงบทบาทของคณะกรรมการ และภารกิจงานของของสถานศึกษา
ทุกสังกัด ทุกประเภท
12. หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมอำนวยการ, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล, กลุมนโยบายและแผน, กลุมบริหารงานบุค

900
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13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมี
ความเขมแข็ง สามารถกำหนดยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดมากขึ้น
13.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
รับทราบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา ภายใตบริบทของจังหวัดพิษณุโลกที่ตอบสนองตอนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
13.3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
สามารถสง เสริมสนั บสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจัง หวั ดพิษ ณุโ ลก ดานการศึกษา ใน
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่เปนไปอยางถูกตอง และเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
(นายวันชัย แจมนาม)
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(วาที่รอยตรีวิวัฒน กระทู)
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลอ งกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . การพัฒ นาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม
สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลอ งกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร ที่
3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
1. ชื่อโครงการ เสริมสรางศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ 2565
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผล
การเสริมสร างศั กยภาพบุ ค ลากรเปน หัว ใจสำคัญ ตอ การเปลี ่ยนแปลงองคกร บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคนควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะเชิงระบบ (Literacy)
เปนผูปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงานดวย
การพัฒนาบุคลากร ควรเกิดจากการมีสวนรวมในการกำหนดเนื้อหา และแนวทางการพัฒนา
ตนเอง เชน การเขียน ID Plan เปนตน นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ตองนำมาใชในการปฏิบัติงาน
ก็เปนสิ่งสำคัญที่บุคลากรทุกคนควรไดรับ ควบคูไปกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมองคกร
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โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ
2565 จะชวยใหบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกไดรับการพัฒนาอยางมีระบบ และเกิด
ประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกใหพัฒนาตนเอง โดยใช ID Plan
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลกโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ
3. เพื่อพัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก
4. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
4. เปาหมายโครงการ (Output)
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
4.1.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคน พัฒนาตนเอง โดยใช
ID Plan
4.1.2 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง
4.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ครั้ง
4.1.4 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคน ไดรับการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองตามความสนใจ มีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และมีคุณธรรม จริยธรรม
5. กลุมเปาหมายโครงการ (Targetgroup)
- บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทุกคน
6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Output)
บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เขารวมโครงการ/กิจกรรม
รอยละ 80
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
6.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคนมี ID Plan เพื่อพัฒนา
ตนเอง
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6.2.2 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกรวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ ที่จัดเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
6.2.3 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ
6.2.4 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม
7.1 วิธีดำเนินการ (Activity)
7.1.1 วิเคราะหผลการดำเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา
7.1.2 กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ
7.1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ แตงตั้งและประชุมคณะทำงาน
7.1.4 ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.มอบหมายภารกิจการจัดทำ ID Plan
7.1.5 ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ
7.1.6 ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.พัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
7.1.7 จัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
7.1.8 จัดทำเอกสารสรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ
8. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
9. สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพิษณุโลก
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ
ที่
1

2
3

กิจกรรม
วิเคราะหผลการดำเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา
- กลุมอำนวยการ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมนิเทศฯ
รวมกันวิเคราะหผลการดำเนินงานที่ผานมา และความตองการ
การพัฒนาของบุคลากรสำนักงานฯ
กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ
- กลุมอำนวยการ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมนิเทศฯ
รวมกันกำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ
เสนอขออนุมัติโครงการ แตงตั้งและประชุมคณะทำงาน
- กลุมอำนวยการ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมนิเทศฯ

การใชจายงบประมาณ
คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

-

-

-

-

-

-
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ที่

4

5
6

7
8

กิจกรรม

การใชจายงบประมาณ
คาตอบแทน

รวมกันจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
เสนอแตงตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน
ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.มอบหมายภารกิจการจัดทำ
ID Plan
- ผูอำนวยการกลุม/หนวย ประชุมบุคลากรภายในกลุม /หนวย
ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ และมอบหมายภารกิจ
การจัดทำ ID Plan ใหแกบุคลากรภายในกลุม
- ตรวจสอบ และกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตาม ID Plan
ของบุคลากรภายในกลุม
- รวบรวม และสรุปรายงานผล
ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ
ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.พัฒนาทักษะการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
- พัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1
- พัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2
จัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
จัดทำเอกสารสรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ

11. งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)
จำแนกเปน
1) คาตอบแทน จำนวน
- บาท
2) คาใชสอย จำนวน 34,000 บาท
3) คาวัสดุ
จำนวน
6,000 บาท
12. ผูรับผิดชอบโครงการ
นายสมพงษ กิตติศาสตรา ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล
นางวรางคณา อนันตะ ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ
นายวันชัย แจมนาม ศึกษานิเทศก
13. หนวยงานรับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

-

คาใชสอย

-

คาวัสดุ

1,000

-

34,000

4,000

-

-

1,000
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14. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
1) บุคลากรอาจไมสามารถรวมกิจกรรมไดครบทุกคน เนื่องจากติดภารกิจราชการ
2) การใชอุปกรณเทคโนโลยี อาจมีไมครบ ไมเพียงพอตอการใชงาน
3) การพัฒนาตนเองอาจลาชาเนื่องจากภาระงานของแตละบุคคลไมเทากัน
การบริหารความเสี่ยง
1) แจงการจัดกิจกรรมกอนการประชุม เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการประชุม และ
วางแผนการเขารวมประชุม
2) กำหนดใหบุคลากรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณประกอบการอบรมใหเพียงพอ และพรอมใชงาน
3) ชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
ใหชัดเจน
15. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีบุคลากรที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเอง และมีคุณธรรม จริยธรรม

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
(นายวันชัย แจมนาม)
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(วาที่รอยตรีวิวัฒน กระทู)
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลอ งกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . การพัฒ นาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม
สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลอ งกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร ที่
3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงชั้น
ปงบประมาณ 2565
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากเปนปจจัยพื้นฐาน
ในการพัฒนาดานตาง ๆ โดยจะตองพัฒนาดานคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี ของประชาชนทุกกลุมวัยควบคูกัน
ประชากรไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และไมตระหนักถึง ความสำคัญของการมีวินัย
ความซื่อสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังปรากฏในผลการสำรวจดานคุณธรรม จริยธรรมตาง ๆ อาทิ
การสำรวจโดยศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) เมื่อป 2561 พบวาปญหาความซื่อสัตย สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น
เปนปญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง 4.13 จากคะแนนเต็ม 5.00) และจำเปนตองไดรับ
การแกไขปญหามากที่สุด รองลงมาคือปญหาจิตสำนึกสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนตัว มากกวาสวนรวม
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ซึ่งอาจสะทอนการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีคานิยมยึดตนเองเปนหลักมากกวา การคำนึงถึง
สังคมสวนรวม
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง เปนพฤติกรรมที่สถานศึกษาทุกแหง ตองสราง
ความตระหนักรู และสงเสริม สนับสนุนใหเกิดขึ้นกับนักเรียนในสังกัด ในความรับผิดชอบ โดยการจัดกิจกรรม
ทั้งภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงชั้น ประจำป
งบประมาณ 2565 เปนโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณใหสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน ตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก และจัดสงให
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ทำการประมวลผลในระดับประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื ่ อ จั ด เก็ บ ข อ มู ล ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความเป น พลเมื อ งของผู  เ รี ย นระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อจัดสงขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ใหแกสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อจัดเก็บขอมูลและประมวลผล ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน
ระดับประถมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก
4. เปาหมายโครงการ (Output)
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
4.1.1 จัดเก็บและสงขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ใหแกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รวม 120 ตัวอยาง
4.1.2 จัดเก็บขอมูลและประมวลผล ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของ
ผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ภายในจังหวัดพิษณุโลก ทุกโรงเรียนที่เปดประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นเรียนละ 10 ตัวอยาง
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
4.2.1 ส ง ข อ มู ล ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความเป น พลเมื อ งของผู  เ รี ย นระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ใหแกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึก ษาธิก าร กระทรวงศึกษาธิก าร ครบ 120 ตัวอยาง ทันกำหนดเวลา ตามที่สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจง
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4.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีผลการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใชประโยชนทางการศึกษา
5. กลุมเปาหมายโครงการ (Targetgroup)
ผูเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายใน
จังหวัดพิษณุโลก
6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Output)
6.1.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ
ภายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ระดับละ 10 คน
6.1.2 ผูเรียนระดับอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน
6.1.3 ผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก ทุกโรงเรียนที่เปดประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่
6 ชั้นเรียนละ 10 คน
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
6.2.1 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ ก าร กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ไดร ับ ประเมิ นดาน
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน ครบ ทันกำหนดเวลา
6.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ใชผลการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม
และความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประโยชนทางการศึกษา
7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม
7.1 วิธีดำเนินการ (Activity)
7.1.1 วิเคราะหหนังสือสั่งการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7.1.2 กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ
7.1.3 จัดทำ และเสนอขออนุมัติโครงการ แตงตั้งและประชุมคณะทำงาน
7.1.4 จัดทำหนังสือแจงขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล และจัดสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.1.5 จัดเก็บขอมูลจาหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.1.6 ประชุมคณะทำงาน วิเคราะหแบบประเมิน
7.1.7 จัดทำรายงานผลการประเมิน
8. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)
เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565
9. สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพิษณุโลก
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10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจกรรม
วิเคราะหหนังสือสั่งการจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ
จัดทำ และเสนอขออนุมัติโครงการ แตงตั้งและประชุม
คณะทำงาน
จัดทำหนังสือแจงขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล และจัดสง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดเก็บขอมูลจาหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประชุมคณะทำงาน วิเคราะหแบบประเมิน
จัดทำรายงานผลการประเมิน
รวม

การใชจายงบประมาณ
คาตอบแทน
-

คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

-

2,200

-

-

-

500

-

2,100
1,540
5,840

-

660
1,160

11. งบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)
จำแนกเปน
1. คาตอบแทน จำนวน
บาท
2. คาใชสอย จำนวน
5,840 บาท
3. คาวัสดุ
จำนวน
1,160 บาท
12. ผูรับผิดชอบโครงการ
นายวันชัย แจมนาม ศึกษานิเทศก
13. หนวยงานรับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
14. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
1) การชี้แจงเพื่อใหหนวยงานกลุมเปาหมายรับทราบวิธีการดำเนินงาน อาจมีความคลาดเคลื่ อ น
สื่อความหมายไมตรงกับสิ่งที่ตองการ
2) การจัดสงแบบประเมินฯใหหนวยงานกลุมเปาหมาย และการสงแบบประเมินคืน อาจมีความลาชา
สื่อสารผิดสถานที่
3) การประมวลผลตองรอบครอบ ถูกตอง เปนไปตามหลักวิชาการ

128
การบริหารความเสี่ยง
1) แจงการดำเนินการใหถูกตอง ชัดเจน เขาใจตรงกันทั้งผูดำเนินการและกลุมเปาหมาย
2) หารูปแบบการสง การรับคืนแบบประเมินฯ ที่รัดกุม เขาใจตรงกัน
3) จัดหาผูประมวลผลแบบประเมินที่มีความรู ความเขาใจ สามารถดำเนินการไดตามหลัก
วิชาการ
15. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
15.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สนองตอบตอนโยบายการสั่งการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
15.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีรายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใชประโยชนทางการศึกษา

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
(นายวันชัย แจมนาม)
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(วาที่รอยตรีวิวัฒน กระทู)
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานอื่นๆ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย
และสรางสังคมแหงการเรียนรู
• ความสอดคล อ งกับ ยุท ธศาสตร สำนั กงานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิก าร ยุท ธศาสตรที่ 3 . พั ฒ นาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข
ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคล อ งกับ ยุ ทธศาสตรการศึกษาสำนั กงานศึก ษาธิการจังหวัดพิ ษ ณุ โลก ยุท ธศาสตรที่ 3 .
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
1. ชื่อโครงการ ฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมยุวกาชาดเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มุง สงเสริมและพัฒ นาให ผูเรียนสามารถพัฒ นาตนเองสูความเปน มนุษยที่สมบูรณ มีคุ ณธรรม จริยธรรม
มีมนุษยธรรม มีอุดมคติในศานติสุข รูจักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และสงเสริม อนามัยของผูอื่น รูจัก
บำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง รูจักการสราง
สัมพันธภาพและความเขาใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ซึ่งจะนำไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข เปนพลเมืองดี
ของชาติและเปนพลโลกที่มีคุณภาพ
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การจัดกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามวัตถุประสงคยุวกาชาด
และเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบผลสำเร็จไดนั้น มีความจำเปนอยางยิ่งในการ
พัฒ นาครูผูสอนในสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจในหลักการและกระบวนการยุวกาชาดที่ถูกตอง ผานการ
ฝ ก อบรมอบรมหลั ก สู ต รยุ วกาชาดเบื้ อ งต น ได แ ก หลั ก สู ต รครูผู ส อนกิ จ กรรมยุ ว กาชาด เพื่ อ นำความรู แ ละ
ประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรม ไปใชในการจัดกิจกรรมผูเรียนซึ่งเปนสมาชิกยุวกาชาดในสถานศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักถึงความจำเปนในการพัฒนาครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึ ก ษาให มี ศั ก ยภาพการจั ด กิ จ กรรมยุ ว กาชาดที่ สู ง ขึ้ น จึ ง จั ด ทำโครงการฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ แ ละ
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค
5.1 เพื่ อฝ กอบรมครูผูส อนกิจ กรรมยุว กาชาดในสถานศึก ษาให มี ความรู ความเขาใจในกระบวนการ
ยุวกาชาดที่ถูกตอง มีทักษะและประสบการณ ตลอดจน มีเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
5.2 เพื่อ ใหค รูผู สอนกิ จกรรมยุวกาชาด สามารถนำความรูและประสบการณ ที่ ไดรับ ไปใชจัดกิ จกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษาใหสัมฤทธิ์ผล
5.3 เพื่อสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
4. กลุมเปาหมาย
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ :
1. ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด ผูบังคับบัญ ชายุวกาชาด นายกหมูยุวกาชาดจากโรงเรียนในจังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 60 คน
2. คณะวิทยากร จำนวน 20 คน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ :
ครู ผู สอนกิ จ กรรมยุว กาชาด ผูบั ง คั บ บั ญ ชายุ วกาชาด นายกหมู ยุ วกาชาด มี ค วามรู ความเขา ใจ
มีทักษะและประสบการณ ตลอดจน มีเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ถูกตอง และสามารถนำ
ความรู ประสบการณ ที่ ไ ด รั บ ไปใช จั ด กิ จ กรรมยุ ว กาชาดและบริ ห ารงานยุ ว กาชาดในสถานศึ ก ษาได อ ย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ รอยละของผูเขารับการฝกอบรม
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอยละของผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรม รอยละ 80
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ รอยละของผูเขารับการฝกอบรม ผานเกณฑการประเมินการฝกอบรม รอยละ 80
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7. วิธีดำเนินการ
ที่
1

กิจกรรม

3

ผูรับผิดชอบ

การวางแผน
1.1 ศึกษาแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการฝกอบรมของสำนักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
1.2 กำหนดแผนการดำเนินงาน

สิงหาคม 2564

มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน

สิงหาคม 2564

1.3 ประชาสัมพันธการรับสมัคร

สิงหาคม 2564

1.4 ประสานวิทยากร

กันยายน 2564

1.5 ประสานสถานที่จัดฝกอบรม

กันยายน 2564

1.6 รวบรวม/จัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัคร

กันยายน 2564

1.7 จัดทำโครงการ

ตุลาคม 2564

1.8 เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดฝกอบรม

ตุลาคม 2564

มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน
มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน
มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน
มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน
มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน
มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน
มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน
มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน

1.9 ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการฝกอบรม
2

ระยะเวลา

การดำเนินงาน
2.1 จัดการฝกอบรมตามกำหนดการ

การสรุปและรายงาน
3.1 รายงานผลการดำเนินงาน

10. ระยะเวลาดำเนินการ
สิงหาคม – ธันวาคม 2564
11. สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพิษณุโลก

พฤศจิกายน 2564

1 – 3 ธันวาคม 2564

มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน
คณะวิทยากร

15 ธันวาคม 2564

มานะ จันทิมาพร
ภัทราภรณ คำเผื่อน
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12. งบประมาณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่น บาทถวน) รายละเอียดแนบทาย
โครงการ
13. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
1. นายมานะ จันทิมาพร โทรศัพทมือถือ 09-5898-4361 โทรศัพท 0-5530-1224
E–mail : scout.pplk2560@gmail.com
2. วาที่รอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224
E–mail : scout.pplk2560@gmail.com
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด ผูบังคับบัญชายุวกาชาด นายกหมูยุวกาชาด และผูมีสวนเกี่ยวของ ตระหนักถึง
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุต ามวัตถุ ประสงค ของยุวกาชาดและเปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนในหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(วาที่ ร.ต.หญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(นายมานะ จันทิมาพร)
ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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รายละเอียดงบประมาณแนบทาย
โครงการฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 การวางแผน
ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการฝกอบรม
- คาอาหารวางประชุมเตรียมงาน
(20 คน X 35 บาท)
2 การดำเนินงาน
2.1 จัดการฝกอบรมตามกำหนดการ
1) คาอาหารกลางวัน
(80 คน X 3 มื้อ X 60 บาท)
2) คาอาหารวาง
(80 คน X 5 มื้อ X 30 บาท)
3) คาวัสดุ
- คาปายไวนิล (4 เมตร X 2 เมตร) 1 ปาย
- คาเข็มผูผานการฝกอบรม
(60 เข็ม X 35 บาท)
- คาสมุด 40 แผน (60 เลม X 20 บาท)
- คาวัสดุฝกอบรม
4) คาถายเอกสาร
3 การสรุปและรายงาน
3.1 รายงานผลการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
คาตอบแ คาใชสอย คาวัสดุ
ทน

รวม

-

700

-

700

-

14,400

-

14,400

-

12,000

-

12,000

-

-

1,600
2,100

1,600
2,100

-

4,500

1,200
3,500
-

1,200
3,500
4,500

-

-

8,400

40,000

31,600

134
 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคล อ งกับ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุท ธศาสตรที่ 3 . การพัฒ นาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม
สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลอ งกับ ยุทธศาสตรการศึกษาสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดพิ ษณุ โลก ยุทธศาสตรที่
3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
*ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผลความจำเปน
คำสั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าค
ของกระทรวงศึ กษาธิการ โดยตั้ ง คณะกรรมการขับเคลื่อ นการปฏิ รูปการศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิก าร
ในภูมิภาค พรอมทั้งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามบั ญ ชี ที่ ว าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกำหนด เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหนาที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจัง หวัด
โดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่น หรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้น ๆ และขอ 11 ใหมีศึกษาธิการ
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จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่นโยบาย
ยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ที่ มอบหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารในภู มิ ภ าค ในการประชุ ม ครั้ง ที่ 2/2560 วั น ที่ 11 เมษายน 2560 กำหนดให
แบง หนวยงานภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจัง หวัด ประกาศสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง การแบ งหนวยงานภายใน ของสำนั กงานศึกษาธิการภาค และสำนั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วัน ที่ 11 เมษายน 2560 ขอ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบง กลุมงาน
ภายใน (7) กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีอำนาจหนาที่ตาม (3) สงเสริมการปองกัน แกไขและ
คุมครองความประพฤตินักเรียน นั กศึกษา ซึ่งเป นภารกิจหลักของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น อาศัยภารกิจอำนาจหนาที่ในขอ 3) สงเสริมการปองกัน
แกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ขอ 4) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้ง
ศู น ย เ สมารั ก ษ ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ณ วั น ที่ 30 มี น าคม พ.ศ. 2561 เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางใน
การประสานงานส ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาในจัง หวั ด รองรั บ นโยบาย และแนวทาง
การขับเคลื่อนการสง เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงาน ที่เกี่ยวของกับกิจการนักเรียน
และนักศึกษาที่จะตองดำเนินการแลบูรณาการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งศูนยเสมารักษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตองขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหเปนไป
ตามภารกิจ
สำนักงานศึกษาธิการจัง หวัดพิ ษ ณุ โลก ในฐานะที่มีภ ารกิจหนาที่ รับผิด ชอบในการขับเคลื่อนงาน
ดั ง กล า ว ได ต ระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของศู น ย เสมารั ก ษ ส ำนั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในการสงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติและคุมครองสิทธิ
นักเรียนและนักศึกษา จึง ไดจัดทำ “โครงการพัฒ นาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565”
ขึ้น เพื่อสรางระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกตองและมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือขาย
ส ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก และสามารถบู ร ณาการและขั บ เคลื่ อ น
การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางมีระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการในพื้นที่
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเฝาระวังสถานการณปญ หาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจงเหตุจาก
สายดวน 1579 พรอมทั้งดำเนินการแกไข
3.2 เพื่ อสงเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกัน แกไข
ปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
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3.3 เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.4 เพื่อประสาน ติดตาม และบริการใหคำปรึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา
4. เปาหมายโครงการ (Output)
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
การเฝ าระวั งป ญ หาและสถานการณ ความประพฤติ นั ก เรี ยนและนั ก ศึ กษา โดยศู น ย เสมารั กษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 ครั้ง
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
นั กเรี ยนและนั กศึ กษาในจั งหวั ดพิ ษณุ โลกและในเขตพื้ นที่ ความรั บผิ ดชอบของศู นย เสมารั กษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดรับการปองกัน แกไข คุมครองและสงเสริมความประพฤติเหมาะสม
กั บ สภาพและวั ย พร อ มได เรี ย นรู ความเข าใจถึ ง บทบาทหน า ที่ ข องตนเอง ปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บของ
กระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจน
การดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ
ฉุกเฉิน
5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)
นักเรียนและนักศึกษา ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสงเสริมประพฤติ รูและเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง
6. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs)
จำนวนครั้งในการเฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน
20 ครั้ง
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
นั กเรี ยนและนั กศึ กษาในจั งหวั ดพิ ษณุ โลกและในเขตพื้ น ที่ ความรั บผิ ดชอบของศู นย เสมารั กษ
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลกได รั บ ความคุ ม ครอง ป อ งกั น แก ไ ขป ญ หาได อ ย างทั น เหตุ ก ารณ
และไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดอยางทั่วถึง
7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม
7.1 วิธีดำเนินการ(Activity)
7.1.1 ขออนุมัติโครงการ
7.1.2 ประชุมวางแผน กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน
7.1.3 ปฏิบัติงานตามแผน
7.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน
7.1.5 สรุปผลการปฏิบัติงาน
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*7.2 กิจกรรม
กิจกรรม(หลัก)
การออกตรวจ ติดตาม เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพื้นที่อำเภอและจังหวัดพิษณุโลก
อยางนอย 20 ครั้ง/ป

ระยะเวลา
มกราคม - กันยายน 2565

*8. ตัวชี้วัดกิจกรรม การออกตรวจ ติดตาม เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 20 ครั้ง
9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2565 - กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ/*พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่เสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก
11. งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุ ษ ย ผลผลิต ผู ได รับ การสง เสริ มและพั ฒ นาคุณ ธรรม จริ ยธรรม กิ จกรรมลูก เสื อ ยุ วกาชาดและกิจ การ
นักเรียน งบรายจายอื่น รายการคาใชจายในการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
หมวดงบรายจาย
1. การตรวจ ติดตาม เฝาระวังความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในพื้นที่อำเภอและจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 ครั้ง
2. คาน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะในการเฝาระวังความประพฤติ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รายละเอียดดังแนบ

งบประมาณ (บาท)
25,000
5,000
30,000

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
12.1 ความเสี่ยง
12.1.1 พนั กงานเจ าหน าที่ สง เสริมความประพฤตินั ก เรียนและนั กศึ กษา ไม มั่น ใจในการใช
ถอยคำถามหรือพูดคุยกันนักเรียนและนักศึกษา จดจำระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ไมได
12.1.2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำใหพ นักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไมอยากเขารวมกิจกรรมฯ ตามกำหนด
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12.2 การบริหารความเสี่ยง
12.2.1 จั ดทำเป น หนั ง สือ แจ ง ลวงหน าให พ นัก งานเจาหน าที่ สง เสริมความประพฤตินั ก เรีย น
และนักศึกษา ไดเตรียมตัวและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
12.2.2 จัด ทำมาตรการในการดำเนิ นการคั ดเลือกให รัดกุม โดยปฏิบั ติตามมาตรการป องกั น
การแพรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจัง หวัดพิษ ณุโลก และกระทรวงสาธารณสุข
อยางเครงครัด
13. หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
14. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
14.1 พนั กงานเจาหน าที่ สง เสริม ความประพฤตินั ก เรีย นและนั กศึ กษาไดป ฏิ บั ติห น าที่ ออกตรวจ
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยง เฝาระวังสถานการณปญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
14.2 นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกไดรับการปกปอง แกไขปญหา คุมครองและสงเสริม
ความประพฤติ และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ขอบังคับของ
สถานศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย
14.3 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครอง
ความประพฤตินั กเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในพื้นที่ เครือขาย องคกรภาครัฐและเอกชนตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(วาที่ ร.ต.หญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(นายมานะ จันทิมาพร)
ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย
และสรางสังคมแหงการเรียนรู
• ความสอดคล อ งกับ ยุท ธศาสตร สำนั กงานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิก าร ยุท ธศาสตรที่ 3 . พั ฒ นาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข
ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคล อ งกับ ยุ ทธศาสตรการศึกษาสำนั กงานศึก ษาธิการจังหวัดพิ ษ ณุ โลก ยุท ธศาสตรที่ 3 .
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
1. ชือ่ โครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป 2565
*ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผล
เจตนารมณ ข องแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ (พ.ศ.2560-2579) ได ก ำหนดเป า หมายและทิ ศ ทาง
การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ
สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใตวิสัยทัศนคนไทย
ทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

140
ยุ วกาชาดไทย คื อ บรรดาเยาวชนที่ ด ำเนิ น กิ จ กรรมในการอุ ทิ ศ ตนและบำเพ็ ญ สาธารณประโยชน
ในดานตาง ๆ โดยเด็ กและเยาวชนที่ มีอ ายุตั้ง แต 8 - 25 ป ทั้ ง ชายและหญิ ง และเพื่ อพั ฒ นาสมาชิก ยุวกาชาด
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความพรอมในการปฏิบัติการดานมนุษยธรรมเพื่อ
พลโลก ผู บั ง คั บ บั ญ ชายุ ว กาชาดจึ ง เป น ผู ที่ มี ส ว นสำคั ญ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให ส มาชิ ก
ยุว กาชาดมี ค วามรูค วามเข าใจในหลั ก การและอุ ด มการณ ก าชาด มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี จิต ใจเมตตากรุณ า
ต อ เพื่ อ นมนุ ษ ย บำเพ็ ญ ตนให เป น ประโยชน ต อ ผู อื่ น ชุ ม ชน สั ง คม ประเทศชาติ มี จิ ต สำนึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีตอบุคคลทั่วไป
สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก ตระหนั ก และเห็ น ความสำคั ญ ในการส ง เสริม ให เจ าหน า ที่
ผูบัง คับบัญ ชา ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผูมีสวนเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจและมีทักษะ ตระหนักใน
ความสำคัญ ของกิจกรรมยุวกาชาด จึงไดจัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป
2565 ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชายุ ว กาชาดในสั ง กั ด มี ค วามรู ความเข า ใจการจั ด กิ จ กรรมยุ ว กาชาด
ในสถานศึกษา ตระหนักและเห็น ความสำคัญ ในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนไปตามอุดมการณของ
กาชาด
3.2 เพื่อใหผูบังคับบัญชายุวกาชาด ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
3.3 เพื่อสรางขวัญกำลังใจใหผูบังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดกลุม เครือขายความรวมมือในการสงเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
4. กลุมเปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
สถานศึกษาเขารวมโครงการ จำนวน 5๐ โรงเรียน
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
นายกหมู ยุวกาชาด ผูบัง คั บบั ญ ชายุ วกาชาด และครูผู สอนกิจ กรรมยุ วกาชาดที่เขารวมโครงการ
มีความรู ความเขาใจการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของ
กิจกรรมยุวกาชาดไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สรางกลุมเครือขายความ
รวมมือในการสงเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
5. คาเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ รอยละของผูเขารับการฝกอบรม
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนสถานศึกษาที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 ของเปาหมาย
6.2 ตัวชี้วัดเชิง คุณ ภาพ นายกหมูยุวกาชาด ผูบั งคั บบัญ ชายุวกาชาด และครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด
รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการ
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9. วิธีดำเนินการ
ที่
1

2

3

กิจกรรม
การวางแผน
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
1.2 ศึกษาแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษาปงบประมาณที่ผานมา วิเคราะหปญหา
กำหนดแนวทางแกไข
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประชุม
คณะกรรมการกำหนดแนวทางการนิเทศในปงบประมาณ
2565 กำหนดวัน เวลาในการนิเทศ
1.4 กำหนดกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ
ประชาสัมพันธโครงการเชิญชวนขารวมโครงการ
1.5 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ เตรียมความพรอมในการ
นิเทศ
การดำเนินงาน
2.1 ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
2.2 สอบถามประเมินความพึงพอใจ
การสรุปและรายงาน
สรุปผลรายงานผลการดำเนินโครงการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

กุมภาพันธ 2565
กุมภาพันธ 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน
ภัทราภรณ คำเผื่อน

กุมภาพันธ 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน

กุมภาพันธ 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน

กุมภาพันธ 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน

มีนาคม 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน
คณะกรรมการนิเทศ

มีนาคม 2565

ภัทราภรณ คำเผื่อน

10. ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม – มีนาคม 2565
11. สถานที่ดำเนินการ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก
12. งบประมาณ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) รายละเอียดแนบทาย
โครงการ
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13. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
วาที่รอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224
E–mail : scout.pplk2560@gmail.com
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
14.1 สถานศึกษาในจังหวัดใหความสนใจที่จะเปดสอนกิจกรรมยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น
14.2 เสริมสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
14.3 เพิ่มจำนวนกลุมเครือขายความรวมมือในการสงเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด

ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(วาที่ ร.ต.หญิง ภัทราภรณ คำเผื่อน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(นายมานะ จันทิมาพร)
ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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รายละเอียดคาใชจาย
แนบทายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
............................................

กิจกรรม

คาตอบแทน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
- ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12 คน X ๓๕ บาท X 1 มื้อ
- ครั้งที่ 2 ติดตามความกาวหนาการดำเนินโครงการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12 คน X ๓๕ บาท X 1 มื้อ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
1. การประชุมผาน Application ZOOM
และประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ
1). คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
12 คน X 35 บาท X 1 มื้อ
2) คาอาหารกลางวัน 12 คน X 80 บาท X 1 มื้อ
2. คาจัดทำเกียรติบัตรพรอมกรอบขอบคุณคณะกรรมการ
12 กรอบ X 200 บาท
3. คาสมัครใชบริการ Application Zoom
4. คาวัสดุ
5. คายเอกสาร
รวม (หนึ่งหมื่นบาทถวน)

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
ใชสอย

วัสดุ

420

420

420

420

420

420

960
2,400

960
2,400

1,000

1,000
3,380
1,000
10,000

3,380
1,000
6,620

3,380
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 4 . การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 4 . สรางโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสราง
สังคมสุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่
4 . สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
1. ชื่อโครงการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ปงบประมาณ 2565 ”
*ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผลความจำเปน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการ
ให เ ด็ ก ทุ ก คนได ร ั บ การศึ ก ษาเป น เวลาสิ บ สองป ตั ้ ง แต ก  อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒ นากอนเข า รั บ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริม
และสนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น และภาคเอกชนเข า มี ส  ว นร ว มในการดำเนิ น การด ว ย
ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา
แหงชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการ
ดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุน
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คาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มี
การประกาศใชพระราชบัญญัติการพัฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ใหไ ว ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งใน
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เปน คณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซี่ง นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
ความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นใดที่เกี่ยวของในระดับชาติ ถึง
ระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมี
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ไดเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห ง ชาติ โดยมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห ง ชาติ เป น มาตรฐานกลางของประเทศ กอปรมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดที่ดู แลเด็ก ในเวลากลางวัน ชวงอายุตั้ง แตแรกเกิด – 6 ปบริบูรณ หรือกอนเขาเรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่สามารถนำไปใชประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ การจั ด บริ ก ารและความต อ เนื ่ อ งของการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย รวมทั ้ ง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
กอปรกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ขั้นต่ำที่เหมาะสมตามชวงวัย และมีความตอเนื่องเชื่อมโยง
ตั้งแตระดับปฐมวัยไปสูระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยกำหนดจุดมุงหมายระดับปฐมวัย คือ มีพัฒนาการรอบ
ด า นและสมดุ ล สนใจเรี ย นรู แ ละกำกับ ตัว เองให ท ำสิ่ ง ตา งๆ ที ่ เ หมาะสมตามช วงวัย ไดส ำเร็ จ และให
สถานศึกษาทุกแหงใชเปนแนวทางสำหรับการพัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธที่พึงประสงคใน 3 ดาน ไดแก ผูเรียนรู
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมและพลเมือง ที่เขมแข็ง มีคุณลักษณะของ
คนไทย 4.0 ธำรงความเปนไทย และแบงปนไดในเวทีโลก
นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของนโยบาย
ปฏิ ร ู ป กระบวนการเรี ย นรู  แ ละการพั ฒ นา ศั ก ยภาพคนไทยทุ ก ช ว งวั ย รวมถึ ง รั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงศึกษาธิ การ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ไดมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสเขารับตำแหนงอยางเปนทางการไดกำหนดใหการศึกษา ปฐมวัยเปนนโยบายสำคัญดวย
เพื่อเปนการสนองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจัง หวัดพิษณุโลก จึง ไดจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒ นาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีขอบเขตและแนวปฏิบัติการดำเนินงานดังนี้
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1. ขับเคลื่อนการจัดทำขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 2562
2. สรางการรับรูใหผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค
สวน ใหไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหความรู มีศักยภาพ เขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและ
จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
3. คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด จำนวน 2 ชิ้นงาน/ผลงาน
4. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึก ษา
ปฐมวัยอยางทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย
3.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
3.3 เพื่อใหผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรูความเขาใจ
เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุน
การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
3.4 เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่
4. เปาหมายโครงการ (Output)
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
8.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ป) ทุกคน ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรูและ
จัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตนตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
3. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกภาคสวน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนัก
และเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย

เปาหมาย
ป 2565
รอยละ 100
รอยละ 80
รอยละ 90
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ป 2565
จำนวน 2 ชิ้น

4. ไดรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดาน
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผูบริหาร) ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผูสอน)
8.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน
2. สถานศึ ก ษา/สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ที ่ ม ี ร ะดั บ คุ ณ ภาพผ า นเกณฑ ข ั ้ น ต น ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)
6.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)
6.2 สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัด
6.3 ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน
6.4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ทุกสังกัด ไดแก
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก
2. สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
4. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
9. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
10. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
11. สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
12. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
13. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
6. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs)
1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ป) ทุกคน ไดรับการดูแ ล พัฒ นา จัดประสบการณ เรี ยนรู  แ ละจั ด
การศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน
2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2561
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3. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค
สวน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมใน
การดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน อยูในระดับดี
7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม
7.1 วิธีดำเนินการ(Activity)
1. วางแผนการดำเนินงาน
2. ประชุมกำหนดกรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานโครงการ
3. ประชุมชี้แจงขอบเขตการดำเนินงาน
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการตามกรอบหรือแผนการดำเนินงานในระดับจังหวัด
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เปนเลิศในปที่ผาน
มาและเหมาะสม กับการขยายผล
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบและขั้นตอนการนำผลที่ไดจากปที่ผานมาเพื่อ
ขับเคลื่อนสูการพัฒนาเด็กปฐมวัยผานกลไกระดับอำเภอ
4.3 สัมมนาขยายผลที่ไดจากปที่ผานมาเพื่อขับเคลื่อนสูการพัฒนาเด็กปฐมวัยผาน
กลไกระดับอำเภอ
4.4 นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา
5. สำนักงานศึกษาธิการภาค ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
6. สรุปผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
7. เผยแพรผลการดำเนินงาน
*7.2 กิจกรรม
หมวดงบรายจาย
งบประมาณ
(บาท)
งบดำเนินการ
52,000
1. กิจกรรมประชุมชี้แจงสรางความรู ความเขาใจกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ พรอมทั้ง
ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติใหกับผูรับผิดชอบ/ผูแทน ทุกสังกัดที่มี
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย งบประมาณ 7,500 บาท
1. คาอาหารกลางวัน 25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 3,000 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 25 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 2,500 บาท
3. คาถายเอกสาร = 2,000 บาท
2. กิจกรรมประชุมคณะทำงานสรางโปรแกรมจัดเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-5
ป) ปการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
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หมวดงบรายจาย
งบประมาณ 4,740 บาท
1. คาอาหารกลางวัน 7 คน x 120 บาท x 2 มื้อ = 840 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 7 คน x 50 บาท x 4 มื้อ = 1,400 บาท
3. คาถายเอกสาร = 500 บาท
4. สรุปรายงานและจัดทำรูปเลมเพื่อเผยแพรหนวยงานที่เกี่ยวของ = 2,000 บาท
3. ประชุมวางแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการรูปแบบ
จังหวัดพิษณุโลก ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (แตงตั้ง
คณะทำงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกสังกัด)
งบประมาณ 27,360 บาท
3.1 จัดทำคูมือการนิเทศแบบบูรณาการจังหวัด (งบประมาณ 16,600)
1. คาอาหารกลางวัน 10 คน x 120 บาท x 3 มื้อ = 3,600 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 คน x 50 บาท x 6 มื้อ = 3,000 บาท
3. คาถายเอกสาร = 2,000 บาท
4. คาวัสดุ = 2,000 บาท
5. คาพาหนะแบบเหมาจาย 10 คน x 600 = 6,000 บาท
3.2 นิเทศ กำกับ ติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 10,760 บาท
1. คาเบี้ยเลี้ยง 16 คน x 120 บาท x 3 วัน = 5,760 บาท
2. คาน้ำมันเชื้อเพลิง (เหมาจาย) 4 คัน x 500 บาท x 2 ครั้ง = 4,000 บาท
3. คาจัดทำเอกสาร = 1,000 บาท
4. กิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) จำนวน 2 ผลงาน ดานการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย : ผูบริหาร และดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย :
ครูผูสอน ประจำปงบประมาณ 2565 งบประมาณ 5,400 บาท
1. คาอาหารกลางวัน 10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 1,200 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 500 บาท
3. คาจัดทำเกียรติบัตรผูรวมสงผลงานเขาประกวด = 500 บาท
4. คาวัสดุ = 500 บาท
5. คาโล และเกียรติบัตรผูไดรับรางวัลที่ 1-3 (ของแตละดาน) = 2,700 บาท
5. กิจกรรมสรางการรับรูการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยระบบออนไลน ตามบริบท และความตองการ
ของสถานศึกษา และความตองการของเด็กปฐมวัย งบประมาณ 7,000 บาท
1. จัดทำคูมือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เพื่อปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง
= 3,500 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการดำเนินงาน 10 คน x 50 บาท x 6 มื้อ
= 3,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
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หมวดงบรายจาย

งบประมาณ
(บาท)

3. คาถายเอกสาร = 500 บาท
รวมทั้งสิ้น

52,000

*8. ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกคน ไดรับการดูแล พัฒ นา จัดประสบการณเรียนรูแ ละจั ด
การศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน
2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตนตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2561
3. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค
สวน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมใน
การดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป) 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
10. สถานที่ดำเนินการ/*พื้นที่ดำเนินการ พื้นทีจ่ ังหวัดพิษณุโลก
11. งบประมาณ 52,000 บาท พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ
12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง :
ความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ
การบริหารความเสี่ยง :
แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่ประกอบดวยบุคคลจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
13. หนวยงานรับผิดชอบ
13.1 หนวยงาน (หลัก) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
*13.2 หนวยงาน (รวม)
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก
2. สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
4. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
9. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
10. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
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11. สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
12. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
13. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
14. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ป) ทุกคน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย
มีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงประสงค มีความพรอมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและความพรอมในการจั ด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติอยางตอเนื่อง
3. เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาหรับเด็กปฐมวัย จากผูเกี่ยวของทุกภาค
สวนและเกิดการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งใน
ระดับพื้นที่และระดับกระทรวง

ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา)
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(วาที่รอยตรีวิวัฒน กระทู)
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 4 . การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 4 . สรางโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม
สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ความสอดคล อ งกับ ยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิก ารจังหวัดพิ ษ ณุ โลก ยุท ธศาสตรที่
4 . สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
1. ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระดับจังหวัด
 โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม

2. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแผนพัฒ นาการศึกษาพื้นที่ชาย (พ.ศ. 2560 – 2564) และใหปรับตาม
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2561 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปน
กรอบแนวทางในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่บริเวณชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อน
บาน 3 ประเทศ ประกอบดวย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ 27 จังหวัด 105 อำเภอ และใหมีการจัดทำแผนพัฒ นาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน เพื่ อ เป น กรอบการดำเนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด เป น รูป ธรรม เน น ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนโดยเล็งเห็นความสำคัญวา การศึกษาคือชีวิต การศึกษาเปนหัวใจสำคัญ
ของการพัฒนาประเทศและเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสวนชวยในการเพิ่มความเทาเทียม
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กัน ในสังคม และเปนการขับเคลื่อนความเจริญ รุงเรืองของประเทศ อีกทั้ง นโยบายของรัฐบาลในดานการจัด
การศึกษา ตองพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ เนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ และดำรงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข เปนคนดี มีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให
เปนที่ตองการเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ อยางเปนรูปธรรม
สำนั กงานศึกษาธิก ารจัง หวัด พิษ ณุ โลก ในฐานะที่ ปฏิ บัติห นาที่ผูแ ทนกระทรวงศึ กษาธิการในส วน
ภูมิภาค ไดรับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ใหดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน ของจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นเพื่อใหภารกิจที่ไดรับมอบหมายบรรลุ
วัตถุประสงค จึง ไดจัดทำ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระดับจังหวัด” เพื่อ
จัดทำขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน ของจังหวัดพิษณุโลก ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดแจงใหปรับตามที่รัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
ประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรที่ครอบคลุมการพัฒนาประเทศทุกดาน ทั้ง
ดานความมั่นคง การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการรับรูทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและที่
เกี่ยวของ
3.2 เพื่ อ จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดน จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566
3.3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 – 2570
3.4 เพื่ อสรางเครือ ขายความรวมมือ ขององคค ณะบุค คลและหนว ยงานทางการศึก ษาที่เกี่ยวขอ ง
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด
4. เปาหมายของโครงการ
4.1 เชิงปริมาณ
1) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลม
2) มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 1 เลม
4.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติราชการประจำป
ไดตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก เปนกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่
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3) สำนัก งานศึกษาธิการจัง หวัด มีเครือขายความรวมมือขององคค ณะบุคคลและหนวยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด
4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5. กลุม เปาหมาย
- ผูแทนหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
- ผูแทน กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตรจงั หวัดพิษณุโลก
- ศธจ.พล. รอง ศธจ.พล. ผูอำนวยการกลุม/หนวย และบุคลากรในสำนั กงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก
- ผูแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 – 3 เขตพื้นที่ละ 2 คน
ผูแทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพิษณุดลก อุตรดิตถ 2 คน
- ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คน
- ผูแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 คน
- ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 คน
- ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก จำนวน 1 คน
- ผูแทนสำนั กงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการจัด การศึกษาตามอัธยาศั ยจังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 1 คน และศูนยการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพื้นที่ชายแดน จำนวน
1 คน รวม 2 คน
- ผูแทนสำนั กงานคณะกรรมการประสานและสง เสริมการศึ กษาเอกชนจัง หวั ดพิ ษณุ โลก
จำนวน 1 คน
- ผูแทนโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล จำนวน 1 คน
- ผูแทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จำนวน 1 คน
- ผูแทนสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คน
- ผูแทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 คายเจาพระยาจักรี จำนวน 1 คน
- ผูแทนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 4 คน
6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดพิษณุโลก ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลมป พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลม
3) มีพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 - 2570 จำนวน 1 เลม
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5.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดนเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ไดสอดคลองนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของและความ
ต อ งการของพื้ น ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใช เป น แนวทางขั บ เคลื่ อ นนโยบายลงสู ก ารปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
7. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. แต ง ตั้ ง คณะทำงานจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ราชการพั ฒ นาการศึ ก ษาโรงเรี ย นพื้ น ที่ ช ายแดน จั ห วั ด
พิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัด
พิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒ นาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพิษณุดลก ประจำปงงบประมาณ
พ.ศ. 2565
4. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ในพื้นที่
อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร และ
เผยแพรผานเว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
6. ประชุ ม คณะทำงานระบบขอ มู ลสารสนเทศ และองคค วามรู ของสำนั กงานศึก ษาธิ การจัง หวั ด
พิษณุโลก
7. ประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา (2 ครั้ง)
8. จัดทำเอกสารรูปเลมและเผยแพรผานเว็บไซต
8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ป) 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. พื้นที่เปาหมาย จังหวัดพิษณุโลก
10. งบประมาณ 25,800.- บาท (สองหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน)
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนและจั ด ทำ
แผนปฏิบั ติราชการพั ฒ นาการศึ กษาพื้ น ที่ ชายแดนจัง หวัด
พิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (40 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)

งบประมาณ

หมวดรายจาย
ตอบแทน
ใชสอย

8,800

4,000
4,800

วัสดุ
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จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เอกสาร 10 เลม ๆ ละ 80 บาท)
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ในพื้นที่อำเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ/พนักงานขับรถยนต
(8 คน x120 บาท x 5 วัน)
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง
จัดทำเอกสารสรุปรายงาน จำนวน 10 เลม
(เอกสาร 10 เลม ๆ ละ 80 บาท)
กิจกรรม 4 ประชุมคณะทำงานระบบขอมูลสารสนเทศ และ
องคความรูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (15 คน x50 บาท x 2 มื้อ)

800
800
8,300

4,800
3,500
800
800
3,300
1,500
1,800

- คาอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
กิจกรรม 5 ประชุ มคณะกรรมการบริห ารขอมู ลสารสนเทศ

ดานการศึกษา (2 ครั้ง) (30 คน x 2 ครั้ง x 50 บาท)
คาจัดทำเอกสารรูปเลมขอมูลสารสนเทศฯ
(เอกสาร 10 เลม ๆ ละ 80 บาท)
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามทีจ่ ายจริง

3,000
3,000
800
25,800

800
25,800

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
1. นโยบาย ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติงานในการปฏิรูปการศึกษาระดับภาคและจังหวัดยังไม
สอดคลอง และตอบสนองบริบทของพื้นที่
2. สถานการณโรคอุบตั ใิ หมทำใหไมสามารถดำเนินการจัดประชุมไดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
กำหนดไว
การบริหารความเสี่ยง :
1. ประชุ ม ชี้ แ จงสร า งการรั บ รู ทิ ศ ทาง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร ทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านของ
กระทรวงศึกษาธิการกอนการจัดประชุม พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของแจกในที่ประชุม
2. สงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา และใหสงแบบตอบรับเขารวมประชุมฯ
3. เปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการประชุม
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4. สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
12. หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สามารถใชแผนพัฒ นาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
ประจำป 2565 เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด โดยสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของและตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่ตั้งไว
13.2 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในพื้นที่ชายแดน จังหวัดพิษณุโลก
ไดรับการพัฒนาคุณภาพ ตามเปาหมาย จุดเนนและตัวชี้วัดที่หนวยงานกำหนด
ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางแสงเพ็ญ ปญญาสงค)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางชลัยรัตน กระทู )
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 5. ดานการสรางเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 3 . การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย
และสรางสังคมแหงการเรียนรู
• ความสอดคลอ งกับยุทธศาสตรสำนั กงานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ ยุทธศาสตรที่ 3 . พัฒ นาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
• ความสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร จ ั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ยุ ท ธศาสตร ที่ 5. พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน อยางเปนระบบและยั่งยืน
• ความสอดคลอ งกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 5 .
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ชื่อโครงการ ขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย นในโครงการอนุ ร ั ก ษ พ ั น ธุ ก รรมพื ช
อั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยาบรมราชกุ ม ารี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) เปนโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ทรงสื บ สานพระราชปณิ ธ านในการอนุ รั ก ษท รั พยากรของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงใหความสำคัญและเห็นความสำคัญ
ของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่ทรงทำเปนตัวอยางดวยตัวพระองคเอง ในป พ.ศ. 2503 ทีเ่ สด็จ
ผานอำเภอทา ยาง จ.เพชรบุรี เพื่อแปรพระราชฐานไปยัง พระราชวัง ไกลกัง วล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรี ข ั น ธ
ทรงทอดพระเนตรพื้นที่ที่มียางนาอยุและกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป จึงทรงใหอนุรักษตนยางนาและเพราะเมล็ดยาง
นา ตอมาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2504 ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวตอนที่ทรงมีพระชนมายุ 9 พรรษา ทรงรวมปลูกปายางนากับสมเด็จ
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พระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี โดยมีขาราชบริพาร คณาจารยและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกันปลูกตนยางนา เปนสวนปายางนา ณ พระราชวังสวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงใหนำพรรณไมจากภูมิภาคตางๆ มาปลูกไวในพระราชวังสวนจิตรลดา
เพื่อเปน แหลง ศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดำริ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษพัฒ นาทรัพยากรพัฒนาแหลงน้ำ
การอนุรักษและพัฒนาดินอนุรักษทรัพยากรปาไม เปนการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ตอมาใน พ.ศ.
2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงสืบทอดพระราช
ปณิธาณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชดำริ
กับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดำเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศและดำเนินการจัดตั้ง
ธนาคารพื ช พรรณขึ ้ น ใน พ.ศ. 2536 – 2549 ได ร ั บ ทุ น สนั บ สนุ นจากสำนัก งานคณะกรรมการพิเ ศษ เพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และเปนหนวยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตัง้ แต
พ.ศ. 2539 ตอมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักพระราชวังดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และให อพ.สธ.
ดำเนินการแยกสวนอยางชัดเจนจากโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา โดยที่ อพ.สธ. ดำเนินงานภายใต แผน
แมบทเปน ระยะ โดยมีระยะละ หาป ตั้ง แต พ.ศ. 2535 เปนตนมา จนมาถึงแผนที่เจ็ด จึง เรียกวา แผนแมบท
อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปท่เี จ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานสนองพระราชดำริ ในกลุม
G2 กลุมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร โดยมีกิจกรรมภายใตการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร
ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร โดยไดดำเนินการจัดทำฐานขอมูลการดำเนินงาน อพ.สธ.
กระทรวงศึกษาธิการ และ 2) กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน การอนุรักษทรัพยากร โดยไดดำเนิน การ
สนับสนุนใหโรงเรียนที่อยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เขารวมเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในกิจกรรมนี้ มี “งาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เปนสื่อการเรียนรู เปนแหลงรวบรวมพรรณไม ที่มีการเก็บพรรณไมแหงพรรไมดอง
มีหองสมุดสำหรับคนความีการศึกษาตอเนื่อง รวมทั้งใหโรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถิ่นที่หายากใกลสูญ
พันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถิ่นที่จะสรางจิตสำนึกใหเยาวชน บุคคลทั่วไปใหเขาถึงความสำคัญและประโยชน
ของพันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนำไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญตอการสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทำเพื่อขยายเครือขายไป
ทุกโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและใหมีการทำ DNA ในโรงเรียน และ
ในฐานะศูน ยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแลวเห็นวามี
ความจำเปนที่ตองดำเนินการจัดโครงการสนับสนุน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนขึ้นเพื่อเปนการสนอง
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใหโรงเรียนและหนวยงานเขารวมเปน เครือขาย
และขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ และเพื่อเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อให
ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห แกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน อนึ่งเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร
โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 แหง และสำนักงานศึกษาธิการจัง หวัด จำนวน 77 จังหวัด จึงจำเปนตองมี
การสงเสริม สนับสนุน ติดตาม และใหความรูแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯ ในระดับภูมิภาค
ดวย
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะสงเสริมใหสถานศึกษาได
สมัครเขารวมโครงการ จึงไดจัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประชาสัมพันธใหสถานศึกษา สมัครเขารวมเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
5.2 เพื่อสง เสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อน ใหสถานศึกษาที่เ ปนสมาชิก ดำเนิน งาน
สวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย นในโครงการอนุร ั ก ษพ ั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยางตอเนื่อง
5.3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสถานศึกษา ตามแผนแมบท
อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)
5.4 เพื่อสรางเครือขายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับสถานศึกษา
6. เปาหมายโครงการ (Output)
เชิงปริมาณ
1. การสนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯ ที่เปนสมาชิกแลว จำนวน 63 แหง
2. ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกที่ยังไมเปนสมาชิก สมัครเขารวมเปนสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนฯ จำนวน 448 แหง
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจในการดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ และเขารวมโครงการ
2. เสริมสรางสนับสนุนใหเกิดเครือขายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช เพื่อสรางเครือขายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯ
7. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)
๑. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 24 แหง
2. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 21 แหง
3. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 4 แหง
๕. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จำนวน 4 เขต
6. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
จำนวน 9 แหง
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8. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
8.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs)
ผูบริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจาหนาที่ เขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 90
8.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
ผูเขารวมโครงการรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการเขารับการอบรมไดรับความรูเรื่องการสมัครเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
9. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1 กิจกรรมที่ 1
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ
1.2 ประชาสัมพันธโครงการ, แตงตั้งกรรมการ
1.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน
1.4 ประสานงานวิทยากร
1.5 ประสานสถานที่ในการจัดกิจกรรม
1.6 ประสานสถานศึกษาและหนวยงานเขารวมกิจกรรม
1.7 จัดเตรียมสถานที่อบรม, เตรียมวัสดุอุปกรณ
2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

มกราคม – กุมภาพันธ
2565

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

4 มีนาคม 2565

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ, สรุปรายงานผลการ 1 – 31 มีนาคม 2565
ดำเนินโครงการ
10. ตัวชี้วัดกิจกรรม ความครบถวนของการดำเนินกิจกรรม
11. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)

มกราคม – มีนาคม 2565

12. สถานที่ดำเนินการ/*พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
13. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
14. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
14.1 ปจจัยความเสี่ยง
- ผูเขารวมโครงการฯ อาจไมครบตามเปาหมายที่กำหนด
- การสรรหาวิทยากรที่มีองคความรู อาจมีเวลาไมสอดคลองกับการจัดกิจกรรมของโครงการ
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14.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ใหแจงรายชื่อผูเขารวมโครงการ พรอมเบอรโทรศัพท สงกอนวันจัดกิจกรรมตามโครงการ
- แจงเปนหนังสือราชการและติดตอผูประสานงานนัดหมายอยางตอเนื่อง
15. หนวยงานรับผิดชอบ
15.1 หนวยงาน (หลัก)… สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
*15.2 หนวยงาน (รวม)...
- สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ
- สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
- สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
- สถานศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
16. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact)
16.1 ผู  เ ข า ร ว มโครงการ มี ค วามรู  เ รื ่ อ งการสมั ค รเป น สมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย นและ
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
16.2 ผูเขารวมโครงการ เขารวมเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ไดรับเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ แลวกับโรงเรียนที่สมัคร
เขารวมโครงการใหม
14.3 มีโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพิ่มขึ้น
ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวปรรฎฐมพรรณ พามา)
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(วาที่รอยตรีวิวัฒน กระทู)
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 5. ยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข
ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมทีด่ ีงาม
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 6.
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม

2. หลักการและเหตุผล
สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก เป น หน ว ยงานภายใต ส ำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง กำหน ดให มี ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพื่ อปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน าที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมาย และใหมีอำนาจหนาที่ในเขต
จังหวัด ในการพัฒนาการศึกษาอยางมีคุณภาพ
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ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหนวยงานที่ทำหนาที่ในการประสาน
สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในจังหวัดพิษณุโลก ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการจัดการศึกษาของจัง หวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒ นาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด จึงได
จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสำคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการรับรูทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและที่
เกี่ยวของ
3.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 – 2570
3.4 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566
3.5 เพื่อ สรางเครือ ขายความรวมมือขององคค ณะบุคคลและหนวยงานทางการศึกษาที่ เกี่ยวขอ ง
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด
4. เปาหมายของโครงการ
4.1 เชิงปริมาณ
1) มีแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เลม
3) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 1 เลม
2) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลม
4.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติราชการประจำป
ไดตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
2) สำนัก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวัด นำแผนพั ฒ นาการศึก ษาจั ง หวัด เป นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่
3) สำนัก งานศึกษาธิการจัง หวัด มีเครือขายความรวมมือขององคค ณะบุคคลและหนวยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด
4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5. กลุม เปาหมาย
- ผูแทนหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
- ผูแทน กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตรจงั หวัดพิษณุโลก
-3-
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- ศธจ.พล. รอง ศธจ.พล. ผูอำนวยการกลุม/หนวย และบุคลากรในสำนั กงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก
6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) มีแผนปฏิบตั ิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เลม
2) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลม
3) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 - 2570 จำนวน 1 เลม
5.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนแมบ ทภายใตยุ ท ธศาสตร ชาติ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห ง ชาติ มี เครือข ายความรวมมื อ
ขององคคณะบุคคลและหนวยงานทางการศึกษา และการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ
7. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. แต ง ตั้ ง คำสั่ง คณะทำงาน คณะกรรมการจัด ทำแผนพั ฒ นาการศึ กษาจั ง หวัด พิ ษ ณุ โลก
พ.ศ.2566 - 2570 แผนปฏิบัติ ราชการประจำปง บประมาณ พ.ศ.2566 และแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. จัดเตรียมขอมูลและรางแผนพัฒนาการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. นำ (ราง) แผนพัฒ นาการศึกษาเขาที่ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจัง หวัด และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อพิจารณา
5. ปรับแก (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) (ถามี)
6. จัดทำเอกสารและเผยแพรแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และเอกสารรายงานผล
การดำเนินงาน
7. สำรวจความพึงพอใจของผูใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ป) 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. พื้นที่เปาหมาย จังหวัดพิษณุโลก
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10. งบประมาณ 30,300.- บาท (สามหมื่นสามรอยบาทถวน)
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูทิศทางและ
นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (1วัน)
- คาอาหารเชา (42 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (42 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (42 คน x 200 บาท x 1 มื้อ)
- คาหองประชุม
- คาชดเชยน้ำมัน (6 คัน x 400 บาท)
- คาไวนิล
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพิจารณา (ราง) สาระสำคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566 - 2570
- -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 คน x35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (35 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ราง)
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 คน x35 บาท x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (25 คน x 80 บาท x 1 มื้อ
กิจกรรม 4 กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (12 คน x35 บาท x 1 มื้อ)
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง

งบประมาณ

หมวดรายจาย
ตอบแทน
ใชสอย

20,900

4,200
4,200
8,400
800
2,400
900
5,250
2,450
2,800
3,750
1,750
2,000
400

30,300

400
30,300

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
1. นโยบาย ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติงานในการปฏิรูปการศึกษาระดับภาคและจังหวัดยังไม
สอดคลอง และตอบสนองบริบทของพื้นที่

วัสดุ
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2. สถานการณโรคอุบัติใหมทำใหไมสามารถดำเนินการจัดประชุมไดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
กำหนดไว
การบริหารความเสี่ยง :
1. ประชุ ม ชี้ แ จงสร า งการรั บ รู ทิ ศ ทาง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร ทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านของ
กระทรวงศึกษาธิการกอนการจัดประชุม พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของแจกในที่ประชุม
2. สงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา และใหสงแบบตอบรับเขารวมประชุมฯ
3. เปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการประชุม
4. สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
12. หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด ไดอยางมีคุณภาพภายใต
ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู Thailand 4.0
ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นางแสงเพ็ญ ปญญาสงค)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางชลัยรัตน กระทู )
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานบูรณาการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวนที่ 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
• ความสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตรก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยุ ท ธศาสตร ที่ 5. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 5. ยุทธศาสตร
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
• ความสอดคลอ งกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒ นาระบบบริหารจัดการและ
บริการภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรที่ 6.
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
จังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
*ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผลความจำเปน
สำนั กงานคณะกรรมการส ง เสริม การศึก ษาเอกชน สำนั ก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิการ
ไดจัด สรรงบประมาณรายจายประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อเป นค าใชจายในในการตรวจติดตาม
การใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ตรวจติดตามสถานการณ ขอจัดตั้ง การจัดการเรียน
การสอน และการเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนใหเปนไปตามระเบี ยบที่ กำหนด และเปนคาใชจายในการ
บริห ารงานของส ว นราชการที่ จ ำเป น ต อ การจั ด การศึก ษาของโรงเรี ยนเอกชน ซึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจาหนาที่และโรงเรียนอาจพบปญหาขอขัดของในการดำเนินกิจการและการใชจายงบประมาณ รวมถึงเอกสาร
ที่ตองจัดทำตามพระราชบัญ ญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ
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ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินกิจการและการใชจายงบประมาณเปนไปดวยความถูกตองและพรอมรับ
การตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก จึงไดจัดทำโครงการตรวจติดตามการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนและ
ตรวจติ ด ตามการใช จ ายเงิน อุ ด หนุ น ของโรงเรี ย นเอกชน ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้ น ซึ่ ง จะนำ
ประโยชนไปสูนักเรียนโรงเรียนเอกชนไดอยางเต็มที่ตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ตรวจติ ด ตามการใช จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น สถานศึ ก ษาเอกชนที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น
เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินโครงการอาหารเสริม
(นม) และเงินคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณสมบัติถูกตอง
และดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด
3.2 เพื่ อติด ตามสถานการณ ก ารจั ดตั้ง การจัด การเรียนการสอน และการเลิกกิ จการของ
โรงเรียนเอกชนใหเปนไปตามระเบียบที่กำหนด
3.3 เพื่อเปน คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการที่จำเปนตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
4. เปาหมายโครงการ
๔.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 15 โรงเรียน
2. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 15 โรงเรียน
๔.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
- โรงเรียนเอกชนในระบบที่ไดรับเงินอุดหนุน มีความรู และเขาใจเกี่ยวกับการใชจาย
เงิน อุด หนุ น ที่ รัฐจัดสรรใหเป น ไปตามระเบี ยบของสำนัก งานคณะกรรมการส งเสริมการศึก ษาเอกชน และ
สามารถปฏิบั ติไ ดต ามกฎหมาย ระเบียบ หลัก เกณฑ เงื่อนไข และประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนไดอยางถูกตอง และตรวจสอบได
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ขอจัดตั้ง ขอเลิกกิจการ และการจัดการเรียนการสอน
ดำเนินการถูกตองตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
5. กลุมเปาหมายโครงการ
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
6. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs)
1) โรงเรี ย นเอกชนในระบบที่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ได รั บ การตรวจติ ด ตามการใช จ า ย
เงินอุดหนุน จำนวน 15 โรงเรียน
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2) โรงเรียนเอกชนที่ขอจัดตั้ง ใหม การเลิก กิจการของโรงเรียน และการจัดการเรีย น
การสอนของปงบประมาณ ตามที่โรงเรียนยื่นความประสงค
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ
- โรงเรียนเอกชนในระบบมีการบริหารจัดการเงินอุดหนุนถูกตองตรงตามระเบียบฯ
- โรงเรี ย นเอกชนในระบบและนอกระบบ ได รับการจั ดตั้ ง การจั ด การเรียนการสอน
การเลิกกิจการของโรงเรียน มีการดำเนินการที่ถูกตองตามระเบียบฯ
7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม
7.1 ออกตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุน
7.7.1 วางแผน และจัดทำปฏิทินออกตรวจ
7.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.1.3 แจงกำหนดการใหโรงเรียนเอกชนทราบ
7.1.4 ออกตรวจติดตาม
7.1.5 สรุป/รายงานผล
7.2 ออกตรวจติดตามการจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชน
7.2.1 รับเรื่อง และวางแผน
7.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.2.3 แจงกำหนดการใหโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบทราบ
7.2.4 ออกตรวจติดตาม
7.2.5 สรุปผล
ที่

รายละเอียด

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการ
๑ กิจกรรมที่ 1 การตรวจติดตามการดำเนินงานและการ ธั น วาคม 2564 – กลุ มส ง เสริม การศึ ก ษา
ใช จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น โครงการอาหารเสริ ม (นม ) มีนาคม 2565
เอกชน
เงิ น อุ ด หนุ น ค า หนั ง สื อ เรี ย น อุ ป กรณ การเรี ย น
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว โรงเรียนเอกชน
2 กิจกรรมที่ 2 การตรวจติดตามการดำเนินงานและการ มิ ถุ น ายน 2565 – กลุ มส ง เสริม การศึ ก ษา
ใชจายเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
สิงหาคม 2565
เอกชน
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ที่
3

รายละเอียด

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 การตรวจติดตามการจัดตั้ง การจัดการ ธั น วาคม 2564 – กลุ มส ง เสริม การศึ ก ษา
เรียนการสอน การเลิกกิ จการของโรงเรีย นในระบบ สิงหาคม 2565
เอกชน
แ ล ะ น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ก ารจั ด ท ำเอ ก ส าร ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. 2550 แก ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. โรงเรียนเอกชนในระบบไดรับการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุน จำนวน 15 แหง ดำเนินการ
ไดถูกตองตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ
2. โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบที่ขออนุญ าตจัดตั้งโรงเรียน ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการ และขอเลิกกิจการ ไดรับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวของ
9. ระยะเวลา
เดือน ธันวาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2565
10. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก
11. งบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน แผนงานพื้น ฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศัก ยภาพทรัพยากรมนุ ษย ผลผลิ ตนั กเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ไ ดรับการอุ ดหนุน กิจกรรมพั ฒ นา
บุคลากร/ผูเรียนและโรงเรียนเอกชน งบดำเนินงาน รายการคาใชจายในการดำเนินงานสงเสริมและสนับสนุน
โรงเรียนเอกชนในสวนภูมิภาคจำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถวน) ขอถัวจาย ทุกรายการ
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กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมที่ใชงบประมาณ

ระยะเวลา

1

กิ จกรรมที่ 1 การตรวจติ ด ตามการดำเนิ น งาน
และการใชจายเงิน อุดหนุน โครงการอาหารเสริม
(นม) เงิ น อุ ด หนุ น ค า หนั ง สื อ เรี ย น อุ ป กรณ
การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของโรงเรียนเอกชน
จำนวน 15 โรงเรียน
- คาเบี้ยเลี้ยง (7 คน x 120 บาท x 11 วัน)
- คาชดเชยน้ำมัน
- คาวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 2 การตรวจติ ด ตามการใช จ า ยเงิ น
อุดหนุ นรายบุ คคลของโรงเรีย นเอกชน จำนวน
15 โรงเรียน
- คาเบี้ยเลี้ยง (7 คน x 120 บาท x 11 วัน)
- คาชดเชยน้ำมัน
- คาเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
กิ จ กรรมที่ 3 การตรวจติ ด ตามการจั ด ตั้ ง
การจั ด การเรี ย นการสอน การเลิ ก กิ จ การของ
โรงเรี ย นเอกชน และการจั ด ทำเอกสารตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- คาเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 120 x 5วัน)
รวมเงิน

ธั น ว า ค ม 2 5 6 4 –
สิงหาคม 2565

งบประมาณ

9,240.1,500.3,520.มิ ถุ น ายน – สิ ง หาคม
2565
9,240.1,500.2,000.ธั น ว า ค ม 2 5 6 4 –
สิงหาคม 2565

3,000.30,000.-

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
12.1 ความเสี่ยง
การดำเนิน งานตามปฏิทิน ที่กำหนด ไมสามารถปฏิบัติ ตามไดเนื่อ งจากมีกิจกรรมอื่น เขามา และ
กำหนดการตรวจติดตามมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
12.2 การบริหารความเสี่ยง
ควรมีการประชุมและมอบหมายงานใหกั บผูรับ ผิดชอบตามภาระงานใหชัดเจน และบู รณาการ
กิจกรรมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
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13. หนวยงานรับผิดชอบ
13.1 หนวยงาน (หลัก) กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
13.2 หนวยงาน (รวม) เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนเอกชนในระบบที่ไดรับเงินอุดหนุน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดรับ
การตรวจติดตามทุกแหง และดำเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนไดถูกตองตามระเบียบฯ และโรงเรียนเอกชนใน
ระบบและนอกระบบมีการจัดตั้ง การเลิกกิจการ และการจัดการเรียนการสอน ไดถูกตองเปนไปตามระเบียบฯ

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
(นางพัชรินทร เรืองเดช)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ

ผูตรวจสอบโครงการ

(นางวิภา นวลจีน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายทศพร จันทรเนตร)
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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สวนที่ 5
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบตั ิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได
ดำเนิน การติดตามและประเมิ นผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบั ติราชการประจำป โดยมี ขั้น ตอนการดำเนิน งาน
ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การติ ดตามและรายงาน เปน การติด ตามและรายงานผลความก าวหน า/ผลการดำเนิ น งาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดใหมีการรายงาน 3 รูปแบบ ไดแก
1) รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายไตรมาส (แบบ สงป. 301 , 302 , 302/1 , 302/2
และ 302/3) ใหสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส
2) รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผานระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายไตรมาส ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้น
ไตรมาส ดังนี้
2.1 ไตรมาสที่ 1 ภายในสิ้นเดือนมกราคม พ ศ.2565
2.2 ไตรมาสที่ 2 ภายในสิ้นเดือนเมษายน พศ.2565
2.3 ไตรมาสที่ 3 ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
2.4 ไตรมาสที่ 4 ภายในสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
3) รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน สงใหสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ภายในวัน ทำการสุดทาย ของเดือนตุลาคม 2565 และเตรียมความพรอมรับการประเมิน ผล
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ภายในเดือนธันวาคม 2565
2. การประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ เป น การประเมิ น ผลลั พ ธ / ผลสั ม ฤทธิ์ เมื่ อ สิ้ น สุ ด
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายของโครงการที่
กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะหโครงการที่จะประเมิน โดยศึกษารายละเอียดของโครงการตั้งแตหลักการและ
เหตุผลโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงานตัวชี้วัดผลงาน ระยะเวลาดำเนินงาน
งบประมาณ
2) จัด ทำและปรับปรุง แบบรายงานผลความก าวหนาการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
3) ใหคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการรายงานความกาวหนาของโครงการใหแกหนวยงานตาง ๆ
4) รวบรวม และวิ เคราะห ข อ มู ล ผลการดำเนิ น งานในแต ล ะช ว งโครงการ/กิ จ กรรมต า ง ๆ
ใหสอดคลองกับเปาหมาย/ตัวชี้วัด ที่ไดกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
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5) จัดทำรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 เปน รายไตรมาสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทราบถึงผลการดำเนินโครงการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พรอมทั้งสรุปปญ หา อุปสรรค ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางให
ผูบริหารพิจารณานำผลไปใชปรับปรุงโครงการในระหวางดำเนินโครงการ
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป เพื่อนำเสนอตอสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ทราบ
7) เผยแพรการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
ทางระบบเว็บ ไซตข องสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ดพิ ษ ณุ โลก ต อ หน ว ยงานการศึ ก ษาในจั ง หวัด พิ ษ ณุ โลก และ
สาธารณชน
ผลสำเร็จของงานและการนำไปใชประโยชน
1. ผู บ ริห ารและผู เกี่ ยวขอ งของสำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวัด พิ ษ ณุ โลกและบุ คลากรที่ เกี่ย วข อ ง
ไดทราบถึงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ทั้งปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ขอสังเกตในการวางแผน/
โครงการ/กิจกรรม ใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งนำผลการดำเนินงานมาใชประกอบการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
ในปตอไป
2. เผยแพรรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและวางแผนการจัดทำโครงการในอนาคต
3. ผลจากการติดตามและประเมินผล ทำใหผูรับผิดชอบโครงการมีการดำเนินงานโครงการเปน ไป
ตามแผนการพัฒนาการศึกษามากขึ้น สงผลใหการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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คณะผูจัดทำ

1. นายลือชัย ชูนาคา
2. นายทศพร จันทรเนตร
3. นายมานะ จันทิมาพร
4. นายสมพงษ กิตติศาสตรา
5. นางวรางคณา อนันตะ
6. วาที่ ร.ต.วิวัฒน กระทู
7. นางสาววราสรณ อ่ำคต
8. นางชลัยรัตน กระทู
9. นางวิภา นวลจีน
10 นางสาวรุงทิพย แผลงฤทธิ์

ที่ปรึกษา
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ผอ.กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมอำนวยการ
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหนง
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบตั ิหนาที่
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบตั ิหนาที่
ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา

รวบรวม / เรียบเรียง
1. นางชลัยรัตน กระทู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหนง
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
หัวหนาคณะทำงาน
2. นางแสงเพ็ญ ปญญาสงค
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
คณะทำงาน
3. นายประพัฒน นิ่มกลัด
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทำงาน
4. นางสาวไพลิน เสาเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
คณะทำงาน
5. นายสมประสงค จงวรรธนะศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
คณะทำงานและเลขานุการ
1. นายสมประสงค จงวรรธนะศิลป
2. นางสาวไพลิน เสาเวียง

จัดพิมพ / ออกแบบรูปเลม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

