


 
 

 
 

 
คำนำ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการ
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ  
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจ
ใดที่มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้
คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง 
แผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์   
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ร่าง) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ส ิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และบริบทต่างๆที่เกี ่ยวข้อง 
สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการ
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ  
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดที่มี
ความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์   
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรียุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงาน
ในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
  บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็น 
ในโลกยุคใหม ่

    พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่
อย่างมีประสิทธิภาพ  

   2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

   3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เท่าเทียม เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

   4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ 
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 
 



(ค) 
 

 เป้าประสงค์รวม 
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ที่มีประสิทธิภาพ  
  2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคใหม่  
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และเท่าเทียม 
  4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
          เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็น
สอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
          กลยุทธ์ 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก
ของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาและ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่
ตามตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและ
โอกาสทางการศึกษา   

 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
        เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ องค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ ภูมิภาคและประเทศ 

 



(ง) 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะองค์ความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ ภูมิภาคและประเทศ 
     ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
         เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

          กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  

ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ และส่งเสริมพหุปัญญาตามศักยภาพ ควบคู่กับการเรียนรู้
ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม  

จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน  
4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
5. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนา

บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา 
          เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม  
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
          กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึง 
เสมอภาค และเท่าเทียม 

2. ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึง
และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย     

 
 



(จ) 
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
          เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
          กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการและบริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบันและ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

3. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง และเอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม 
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทจุริต  

6. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ยุคใหม ่

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฉ) 
 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

 

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

รวมงบประมาณรวมท้ังสิ้น  
 

 59,438,493,100  

1. งบบุคลากรภาครัฐ  
 

 9,057,392,400  

2. งบลงทุน 
 

 2,502,396,700  

3. งานบริหารจัดการสำนักงาน 
 

 3,830,939,290  

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  442            44,047,764,710  

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 107 2,744,849,490 

   1.1 กลุ่มโครงการเสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

12 150,838,310 

   1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและภัยรปูแบบใหม่ 3 43,923,900 

   1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 59 2,204,283,940 

   1.4 กลุ่มโครงการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นท่ีพิเศษ 1 2,300,000 

   1.5 กลุ่มโครงการพัฒนาความรว่มมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ 32 343,503,340 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 2 พัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

8                474,400,250  

   2.1 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีระดับภาค 7 112,664,250 
   2.2 โครงการดิจิทัลชุมชน 1 361,736,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพ  

134 1,065,754,100 

   3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จติสาธารณะ 
และความเป็นพลเมือง 

34 179,716,000 

   3.2 กลุ่มโครงการเสริมสรา้งความปลอดภัยในสถานศึกษา 10 63,275,500 

   3.3 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่ปฐมวยัจนถึง 
วัยผู้สูงอาย ุ

12 238,077,200 

   3.4 กลุ่มโครงการส่งเสรมิและพัฒนาการเรยีนรู้ 17 296,804,000 

   3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

50 237,849,400 

   3.6 กลุ่มโครงการพัฒนาและส่งเสรมิพหุปัญญา 4 35,742,000 

   3.7 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 7 14,290,000 

   



(ช) 
 

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

45 38,954,713,150 

   4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา 

31 38,857,039,630 

   4.2 กลุ่มโครงการพัฒนาสื่อผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

14 97,673,520 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

2 13,783,000 

   5.1 กลุ่มโครงการสร้างความตระหนักรู้บนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2 13,783,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ  

146 807,889,720 

   6.1 กลุ่มโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 10 83,903,750 
   6.2 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ภาค และจังหวดั 
ด้านการศึกษา 

6 9,847,670 

   6.3 กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 3 3,700,700 
   6.4 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ด้านการศึกษา 

10 18,120,860 

   6.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
พลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

39 148,408,590 

   6.6 กลุ่มโครงการต่อตา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบ 6 37,320,000 
   6.7 กลุ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการใหเ้ท่าทัน 
การเปลีย่นแปลง 

72 506,588,150 

 
 
 



(ซ) 
 

สารบัญ 
  หน้า 
คำนำ  (ก) 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ข) 
สารบัญ (ซ) 
ส่วนที่ 1 บทนำ 1 
 1.1 ความเป็นมา 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 1 
 1.3 วิธีการดำเนินงาน 1 
 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
4 

 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 4 
 2.2 แผนระดับที่ 2  18 
      2.2.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580)  

             (ฉบับปรับปรุง) 
18 

      2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ สิบสาม  
              พ.ศ. 2566-2570 

49 

      2.2.3 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
             (พ.ศ. 2566-2570)   

51 

 2.3 นโยบายและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 53 
      2.3.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 53 
      2.3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :  

             SDGs) 
53 

      2.3.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 55 
      2.3.4 (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 59 
      2.3.5 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  

             พ.ศ. 2567 
60 

      2.3.6 หน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 64 
      2.3.7 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  

             พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
72 

      2.3.8 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
            ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

80 

 2.4 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 83 
      2.4.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 83 
      2.4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ   

             กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
87 

 



(ฌ) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
ส่วนที่ 3  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) 

89 

 3.1 วิสัยทัศน์ 89 
 3.2 พันธกิจ 89 
 3.3 ค่านิยม 89 
 3.4 เป้าประสงค์รวม 90 
 3.5 เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 90 
 3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 91 
 3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 91 
 3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 94 
 3.9 แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการ 

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
     ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

96 

 3.10 แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

97 

ส่วนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

98 
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ส่วนที ่1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมา 
    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการ       
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ  
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดที่มี
ความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570 (ร่าง) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและ
จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 
3. วิธีดำเนินงาน 

   1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ร่าง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570 ร่าง นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
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จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2562 เป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และบริบทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลบริบทระดับโลกและระดับประเทศท่ีส่งผลต่อ 
การกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในอนาคต ประกอบด้วย 
สถิติทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น PISA 2018 (Programme for International Student Assessment) 
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี 2565 (2021 IMD World Competitiveness 
Ranking : IMD) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Educational Test : 
N-NET) บริบทด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
รวมทั้งโครงสร้างและการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนำข้อมูลไป
ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (SWOT Analysis)  โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ด้วยการปรับใช้ทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์  (McKinsey 7S Framework) ที่คำนึ งถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 7 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ บุคลากร ทักษะ
และค่านิยมร่วม และวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยทฤษฎี PESTEL 
Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย พร้อมทั้งจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากหน่วยงานในสังกัด 
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือนำมาสังเคราะห์เป็นผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 4. จัดทำกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนสาระสำคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
และเสนอขออนุมัตใินหลักการต่อผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 6. จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7. จัดทำรายละเอียดงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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 8. บูรณาการเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำ
คำของบประมารรายจ่ายประจำปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 9. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำขอ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ต่อผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 10. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น Facebook, Line เป็นต้น 
  
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและ
จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศ ได้กำหนดไว้ในมาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ที่ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ โดยแผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 
ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 คือ  แผนที่จัดทำขึ้น
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ) ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก ( SWOT) ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 1) 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
   (1) เป้าหมาย  
    1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
    1.3) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื ่นชมและได้รับการยอมรับ  
โดยประชาคมระหว่างประเทศ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) การปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ ่งเน้นให้สถาบันทางสังคม 
ร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
การศึกษา และสื ่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี”  
การดำเนินชีวิต  
     2.1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้เอื ้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
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     2.1.2) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนา
ผู้นำชุมชนให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 
รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
    2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ 
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และ  
วัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนา
และปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที ่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและ  
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
     2.2.1) ช่วงการตั ้งครรภ์/ปฐมว ัย เน ้นการเตร ียมความพร้อมให้แก่พ ่อแม่  
ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุน
เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  
     2.2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ 
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึง
ทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
     2.2.3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน 
อย่างต่อเนื ่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน  
มีการทำงานตามหลักการทำงานที่มีคุณค่าเพื ่อสร้างผลิตภาพเพิ ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรม  
การทำงานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ 
ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนา
ความรู้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้  
ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทำงาน 
     2.2.4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้  
มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ 
พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู ้ส ูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที ่สอดคล้อง  
กับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม  
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    2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี ่ยนบทบาทครู การเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ  
การวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
     2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที ่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู ้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้  
ทางวิทยาศาสตร์และการตั ้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้  
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้  
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้  
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้
สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียน
สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  
     2.3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก  
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำ
วิธีเรียนรู ้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูตั ้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้าม าเป็นครูคุณภาพ  
มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ  
การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง  
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน 
จากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  
     2.3.3) การเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจ ัดการศึกษาในทุกระดับ  
ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษา  
เพื ่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื ้อต่อการเข้ าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั ่วถึง  
และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ  
สู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ  
ที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็น
สำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
และจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทพ้ืนที ่ 
     2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษา
และระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ  
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การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู ้เกี ่ยวกับทักษะการรู ้ดิจิทัล  
การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับ
ทักษะการให้สถานประกอบการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึง
ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ 
การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนำความรู้ไปพัฒนา  
ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้  
     2.3.5) การวางพื ้นฐานระบบรองรับการเรียนรู ้โดยใช้ดิจ ิทัลแพลตฟอร์ม  
โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสาน  
กับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื ่อการเรียนรู ้ที ่ม ีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
     2.3.6) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที ่มีความเชี ่ยวชาญและมีความโดดเด่น 
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะ
แรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะในระดับภูมิภาค  
    2.4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ 
และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง 
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนา  
และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและ
ระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
     2.4.1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล  
มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับ 
และเห็นความสำคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ  
จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ  
เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา 
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย  
    2.5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ ่งเน้นการสร้างความอยู ่ด ีม ีส ุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาท  
ในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 



8 | ห น ้ า  
 

     2.5.1) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ ่อแม่  
มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัว  
ทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพื ้นที ่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอด  
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู ้ร่วมกัน เพื ่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และ  
มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   สำนักงานปลัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ม ีหน้าที ่ ในการส ่งเสร ิมสนับสนุน  
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริม ประสานการศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จึงกำหนดพันธกิจส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทัน  
การเปลี ่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหม่ ภายใต้การกำหนดยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพ” ซึ่งจะส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
และเป้าหมายที่ 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

  2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
   (1) เป้าหมาย  
    1. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
    2. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
     2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจาย
ทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อำเภอ ตำบล เพื่อให้
สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย 
ให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อ 
การเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุน
ส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มี
คุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื ้นที ่ และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน 
และกลุ ่มเป้าหมายที ่ต ้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื ่อลดความเหลื ่อ มล้ำ 
ทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
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การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคน  
ทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  
    2.2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     2.2.1) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ  
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคน
ตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพ่ือยืดช่วงเวลาและเพ่ิมโอกาสในการทำงานในยาม
สูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือ 
สถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้
เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำต่อเนื่อง 
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม  
โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู ้ส ูงอายุให้เหมาะสมกับวัยว ุฒิ 
ประสบการณ์และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคม 
ที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ  
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงกำหนดพันธกิจส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ื อลด 
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมทั้งดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษาและการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการ  
พาน้องกลับมาเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหาร
กลางวัน รวมทั้งส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ส่งเสริมอาชีพชุมชน และพัฒนาสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้
เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เป็นต้น ภายใต้การกำหนดยุทธศาสตร์  
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่ 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ
ในทุกมิติ  

   3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
   (1) เป้าหมาย  
    1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
     2.1.1) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบาย  
และการให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้น 
จนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
และตรวจสอบได้  
    2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู ่การปฏิบัติในทุกระดับ  
มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิง
ประเด็น เช ิงภารกิจ และเชิงพื ้นที ่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ งมีระบบการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนด
ประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
     2.2.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  
ผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและ
สอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ  
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุน
ให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน 

 2.2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจ  
ในการสนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดิน 
ต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตาม
ภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง  
การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มี
ความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส 
เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด และมีแผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิด
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สมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั ้งเพิ ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและ 
การปรับปรุงระบบภาษี  

    2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง 
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งมี
การถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น
เข้มแข็ง  
     2.3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและปรับภารกิจ 
และพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ  
โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ รวมถึงการจัดระบบ
องค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจำเป็นจะต้อง
ดำเนินการจะต้องกำหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า 
และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี ่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี ่ยนแปลง  
ในอนาคต  
     2.4.1) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกำหนด
นโยบายและการบริหารจัดการที ่ต ั ้งอยู ่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ ่งผลสัมฤทธิ์   
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงาน  
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที ่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่า ง ๆ  
ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
    2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร  
ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง
ทำงานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
     2.5.1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่
ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก 
การวางแผน กำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิด  
การหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วน 
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ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เ ป็นธรรม  
มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน  
     2.5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน มีคุณธรรม และ 
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและ  
วางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทำงานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นำทางความรู้  
และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู ้ร ่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู ้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ  
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  
    2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต  ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง 
ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วน  
อ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
     2.6.1) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
สุจริต กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง
ยื ่นบัญชีทรัพย์สินและหนี ้ส ินของตนเอง คู ่สมรส และบุตรที ่ย ังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพา ะ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ  
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการพัฒนายุทธศาสตร์ การแปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จัดทำ
งบประมาณและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง จึงกำหนดพันธกิจส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
และจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบ 
การจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส เช ่น การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart office)  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ (MOE 
Data Center) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกระทรวงศึกษาธการและสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ การพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย เป็นต้น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ” ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
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ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงาน 
ที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 2.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ 2.3 ภาครัฐ 
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 
   (1) เป้าหมาย  
    1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
    1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย 
และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ 
อย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง 
สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
     2.1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
เพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝัง  
และสร้างความตระหนักรู ้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรัก  
และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์
ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
แนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักคำสอน
ซึ่งเป็นแก่นแท้หรือคำสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา 
รวมทั ้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา  
ไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าว
ด้วย ตลอดจนอุปถัมภ์ค้ำจุนศาสนาอื่นให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข  
พร้อมทั้งส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและช่วยเสริมสร้างการอยู่
ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง  
     2.1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้ออำนวยต่อ  
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั ่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งได้ผู ้นำและ
นักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดี  
มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและ 
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ของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ให้มีนโยบาย 
แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุง
ระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไก
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับ
สังคมไทย  
    2.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหา
เดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
     2.2.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับ  
การแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและ  
การพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื ่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์ 
หาสาเหตุที ่แท้จริงของปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ 
วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกกำลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น  
การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอำนาจหรือ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ 
เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
และความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสำคัญที่ทำให้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง 
รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสำคัญของประเทศ  
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด  
     2.2.2) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบ
และสันติสุขอย่างยั ่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกัน  
อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั ้งได้ร ับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื ่น ๆ  
โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที ่และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการความเชื ่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ 
แผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้อง
ต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอำนวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหาสภาวะ
แวดล้อมที่เอื ้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม  
ในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจัง
และถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสำคัญในการปกป้องและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี  



15 | ห น ้ า  
 

ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคำสอนที่ถูกต้องของ
ศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคำสอนของศาสนา
ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชนและความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนา
พ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน 
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
ศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ  
    2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที ่มิใช่ภาครัฐ  เพื ่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั ่นคง และ 
ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 
     2.3.1) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก  
มีการพัฒนาไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดำเนินการ
และความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่าง
ประเทศ พร้อมคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน 
สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบพร้อมพัฒนา  
ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง อาเซียน รวมถึงระหว่าง
มิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สำคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาท
ของไทยในเวทีความมั ่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้นานา
ประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความสำคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวกหรืออำนาจ 
แบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที ่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์
ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่ส่งผลกระทบในมิติ
ความมั่นคงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดและภัยรูปแบบใหม่ การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เขตพื้นที่
พิเศษและความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขับเคลื่อน
การดำเนินงาน เช่น การส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นศูนย์กลางการขับเคลื ่อนการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เยียวยาและพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา บุตรของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเข้าร่วมประชุมและเจราต่อรองร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ
และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษา
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เพื่อความมั่นคง” ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงที่ 2.1 
ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุข  

  5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
   (1) เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ  
ของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้าง
พื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง 
รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุน  
ในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
     2.1.1) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู ่ภ ูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีว ิตของประชาชน  
และแก้ปัญหาความมั ่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มี  
ความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึง 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอ่ืน ๆ ตลอดจน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงจุดเด่น  
ของแต่ละพื ้นที ่และการเสริมซึ ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื ่อนบ้าน  
พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอำนวยความสะดวกทางการค้า  
การลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิด  
การลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพ่ิมสูง  
โดยตระหนักถึงความยั่งยืน  
     2.1.2) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรม 
แห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสำคัญ
ของไทย ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมือง
เศรษฐกิจเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้
ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น  
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดสำคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจำ
ภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศ
เพื ่อนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ ของไทย การสร้างเมือง
เศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ ่งช่วยส่งเสริม  
การพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริม
ให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับ
การใช้มหาวิทยาล ัยในแต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้องถิ ่นขับเคลื ่อนองค์ความรู้  
ด้านนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค 
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 2.1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างระเบียงทางดว่น
ดิจิทัล และเสริมสร้างความรู ้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบนด์หลากรูปแบบตาม  
ความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล 
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เพียงพอรองรับ
บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์มที่ทำให้
เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐ
และเอกชน และสร้างความมั่นคงในการเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลเชื่อมต่อกับโลก และการสนับสนุน
และเร่งรัดการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง มาใช้ในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมศักยภาพ
คนในสังคมด้วยการเข้าถึงความรู ้ เครื ่องมือบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ ่งครอบคลุม  
ความปลอดภัยไซเบอร์ ความมีจริยธรรมและการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการสร้างผลงาน  
ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศอย่างเต็มท่ี 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญในการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  
เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านสถาบันการศึกษาในระดับพื้นที่สำหรับการพัฒนา 
ถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู ้ควบคู ่กับการส่งเสริมทักษะทางภาษา เพื ่อสร้างโอกาสและ
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
อาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ “พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ 2.2 ประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(รอง) 
   (1) เป้าหมาย 
    1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
    2. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
     2.1.1) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
โดยรักษาแนวปะการังที ่สำคัญต่อการท่องเที ่ยว รักษาป่าชายเลนที ่สำคัญต่อการดูดซับก๊าซ  
เรือนกระจก รักษาแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแล



18 | ห น ้ า  
 

จัดการพื้นที่ พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์  
ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศ
และสิ่งมีชีวิตทางทะเล กระบวนการมีส่วนร่วมชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีระบบตรวจสอบ  
แจ้งเตือน ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล รวมถึงมีการกระจายความรู้ด้านทะเล
ในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักทางทะเล มีระบบ
ศูนย์ข้อมูลความรู้เชิงรุกที่เข้าถึงได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาฐานข้อมูลเป็นคลังรวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทางทะเล เพื่อให้คำปรึกษาช่วยการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและให้บริการความรู้แก่ประชาชน ที่จะนำความรู้ไปพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
    2.2) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต 
รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา และดำเนินโครงการ
ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
     2.2.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพ  
ในอนาคต มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี ่ยนแปลงทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่ านช่องทางต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมสรา้ง
ความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู ้คุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบ  
ที่หลากหลาย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  
ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ ่งแวดล้อมที่  2.4 ยกกระบวนทัศน์ เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 
2.2 แผนระดับท่ี 2  
  2.2.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง)   
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน  
14 ประเด็น ดังนี้ 
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   (1) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
    (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น   
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ 
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่  
โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการศึกษาทั้งในระดับสากลและ
ระดับประเทศมีคุณภาพเพิ่มขึ ้น ทั้งคะแนน PISA ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการศึกษา (IMD World Competitiveness Ranking) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข ั ้นพ ื ้นฐาน (O-NET) ผลการประเม ินความสามารถด ้านการอ ่านของผ ู ้ เร ียน (Reading Test)  
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติ (National Test) และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด ้านการศึกษานอกระบบโรงเร ียน (N-NET) รวมทั ้งส ่งเสร ิมการเร ียนรู้  
แบบพหุปัญญาผ่านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ข้อที่ 2.1 “คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21” และ 2.2 “สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต”  
    (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      1.2.1) แผนย่อยที ่ 3.1 การปฏิร ูปกระบวนการเร ียนรู ้ท ี ่ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• แนวทางการพัฒนา  
        1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการ (1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด 
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสตูร
ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั ้นนำที ่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ  
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  
มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรยีนรู้
แบบใหม่ในการพัฒนาเนื ้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื ่อการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21  
ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื ่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบ 
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การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้น 
การเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ 
(4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้
ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื ่อผสมอย่างหลากหลาย 
ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน  มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อเลือกประกอบ
เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผล 
การเรียนรู้ที ่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
        2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยการ (1) วางแผน 
การผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”  
(2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู 
ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะ  
ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และมีครูที ่ชำนาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ  
ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครู  
ที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐาน 
ในระดับนานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ  
        3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
โดยการ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียน
ในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรยีน 
(3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุง
โครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ  
อย่างคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพิ่มการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ
และการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็น
สำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
และจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที ่ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และ
ภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
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        4) พัฒนาระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิต โดยการ (1) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น  (2) มีมาตรการจูงใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ  (3) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาค เอกชนและภาค
ประชาสังคม (4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื ่อดิจ ิทัล  
เพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
      คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
•  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมการเรียนการสอน  
ที่พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้
ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ควบคู่กับการบูรณาการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
และความปลอดภัยของผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายและการเรียนรู้  
ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
การบริหารและการจัดการศึกษา ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่เชื่อมโยง
มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ  
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองด ี โครงการลูกเส ือ เนตรนาร ี บำเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ซึ ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับ 
แผนย่อย (Y1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
“คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น”  
    1.2.2) แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

• แนวทางการพัฒนา 
      พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก
การคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา 
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์  ส่งเสริม สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริม สนับสนุน
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มาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและเสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษมีบทบาท
เด่นในระดับนานาชาติ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
      ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะ   
มีคุณภาพ มีทักษะ มีองค์ความรู้ และคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ อีกทั้ง 
กระทรวงศึกษาธิการยังกำหนดจุดเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ 
ความถนัดในอาชีพของตนเองด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน 
สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัล ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามพหุปัญญาของผู้เรียน  โครงการคุณภาพการบูรณาการ
ข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา เชื่อมโยงการจัดการศึกษาภายใต้
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นต้น ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับ
แผนย่อย (Y1) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย “ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือ 
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา 
ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน” 
 (2) ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
   (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
     คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ 
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อ  
การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ในทุกช่วงวัยและทุกระดับ (ระดับปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงานและ  
วัยผู้สูงอายุ) ให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีแพลตฟอร์มดิจิทัลที ่รองรับการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย เพื ่อให้ผู ้เร ียนมีคุณภาพ ทักษะ  
และคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ระดับประเด็น (Y2) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต “คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา 
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
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   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    2.2.1) แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

• แนวทางการพัฒนา  
      1) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ  
ด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จัก
ประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ 
ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนา
สุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
    เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยนำไปเป็นกรอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจั ดการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัยพร้อมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีทักษะความเชี ่ยวชาญ  
ในการดูแลเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การขับเคลื่อน 
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ โดยการขับเคลื่อนของสำนักงานศึกษาธิก ารภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การพัฒนา 
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย “เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน” 
    2.2.2) แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

• แนวทางการพัฒนา  
      1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์  
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
      2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
      3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  
      4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิต  
ที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
     วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
(จ.3) ในการขับเคลื ่อนเป้าหมายของแผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น ให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถของผู ้เรียนให้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ควบคู่กับ
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี ่ยวกับโครงการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะผู ้เร ียน  โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 การพัฒนา ปรับปรุงระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National 
Digital Learning Platform) โครงการส ่งเสร ิมเวทีและประชาคมเพื ่อการจ ัดทำร ูปแบบและ 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น เพื่อส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การพัฒนา
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น “วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น” 
    2.2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ 
วัยแรงงาน 

• แนวทางการพัฒนา  
      ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
      แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก 
ในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ ่งใหม่ตามพลวัต  
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู ่กับ  
การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ พัฒนาต่อยอด
ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ มีโอกาสและมีทางเลือกในการทำงานและสร้างงาน พร้อมทั้ง
สร้างทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หรือ กศน. มีหน้าที ่หลักในการจัดทำหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
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ต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ 
ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
“แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเอง  
ให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ  
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น” 

  2.2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
• แนวทางการพัฒนา  

      ส่งเสริมการมีงานทำของผู ้สูงอายุให้พึ ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ  
และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะ  
การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
       ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต 

เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย
ให้มีคุณภาพ มีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ สำหรับการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการการจัดโครงการ
และกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม มีโอกาสเข้ารับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย 
จิตและสมองในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่หลายหลาย เป็นต้น  ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง 
ในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน” 

  (3) ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
   (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย 
  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทย 
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการส่งเสริม 
ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ผ่านการบูรณาการจัดกระบวนการ
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เร ียนรู ้ที่ส ่งเสริม ระเบียบ ว ิน ัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและ  
ความปลอดภัยของผู้เรียน และขับเคลื่อนภายใต้กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนด้านศาสนาในสถานศึกษา การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ในระดับประเด็นของแผนแม่บท (Y2) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม “คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  
มากขึ้น” 
   (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

• แนวทางการพัฒนา  
      บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
และภูมิปัญญาท้องถิ ่น รวมทั้งการตระหนักรู ้ และการมีส่วนร่วม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
     คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว 
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดกลยุทธ์การบูรณาการ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
และความปลอดภัยของผู้เรียน เพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี 
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โครงการลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  โครงการ
ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี โครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยแนวใหม่ 
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี “คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจ 
ในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน” 

  (4) ประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
   (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดยุทศาสตร์การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านกลไกเพิ ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตได้อย่างหลากหลายครอบคลุม ทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย  และการส่งเสริม พัฒนา 
สื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สอดคล้องกับแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ก่ อน
ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาทางเลือก โดยปรับเพ่ิมแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2569 
ครอบคลุม 4 รายการ ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20 (2) ค่าอุปกรณ์
การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15 (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จากเดิมได้ไม่เต็มชุดก็ได้เต็ม 1 ชุด 
และเพ่ิมอีก 1 ชุดสำหรับเด็กยากจน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 30 
รวมทั้งปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 
1-40 คน ได้ค่าอาหารกลางวัน 36 บาทต่อคนต่อวัน โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 41 -100 คน ได้
ค่าอาหารกลางวัน 27 บาทต่อคนต่อวัน โรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 101-120 คน ได้ค่าอาหาร
กลางวัน 24 บาทต่อคนต่อวัน และโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนข้ึนไป ได้ค่าอาหารกลางวัน 22 บาท
ต่อคนต่อวัน และปรับเพิ่มราคากลางผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) เพิ่มขึ้นถุงหรือกล่องละ 
0.31 บาท (นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ ราคากลางใหม่ 6.89/ถุง นมโรงเรียนชนิดยู เอช ที ราคา
กลางใหม่ 8.13 บาท/กล่อง) ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บท (Y2) 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม “คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพ่ิมข้ึน” 
 (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) การคุ ้มครองทางสังคมขั้นพื ้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

• แนวทางการพัฒนา  
 ขยายฐานความคุ ้มครองทางสังคม โดยการจัดระบบหรือมาตรการ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม 
การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัด
โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของ
ภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ ดำเน ินการสร ้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งยังถูกกำหนดเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาโดยตรง โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนด
เป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้ระบบการจัดสรรทรัพยากร  
ที่เป็นธรรมและเหมาะสม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กำหนด
เป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มุ ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ให้มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยและส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้สำหรับกลุ ่มเป้าหมายผู ้พ ิการ โดยขับเคลื ่อน 
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ 
โครงการยกระดับคุณภาพและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษและ  
เด็กด้อยโอกาส โครงการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการ เงินอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม อาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำหรับเด็กด้อยโอกาส (เด็กเร่รอน) โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม กศน. ปักหมุดลดความเหลื่อมล้ำ 
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน 
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ “คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและ 
กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น” 

(5) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
 (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
   1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 

•  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ จัดทำงบประมาณและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง รวมถึงการตรวจราชการและการตรวจสอบ
ภายในราชการทั่วไปของกระทรวง การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
ของกระทรวง จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย
เพื ่อให้หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และสร้างและพัฒนากลไก 
การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกพื้นที่ เร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
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กฎ ระเบียบและข้อบังคับให้อสดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงสร้างและ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น เชื่อมโยงและเอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
เพื ่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ซึ ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ 
แผนแม่บท (Y2) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ “บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ” และ “ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้” 

  (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   (5.2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

• แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว 
โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการ
ออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล  
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ปรับวิธีการทำงาน  จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” 
เป็น “การให้บริการที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการทำงานบน
ระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็น
องค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที ่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาส
ให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์  

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม 
และพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการประชาชน  
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการจัดทำและติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการประชาชนและประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ  
การสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
กลางกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Data Center) และศูนย์บริการประชาชน 1579 เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อสงสัยทางการศึกษาและหาข้อเท็จจริง  การปรับปรุงระบบงานทะเบียน
สำหรับโรงเรียนเอกชนให้รองรับการศึกษาปฐมวัยและงานบริการประชาชนด้านการศึกษา  รวมทั้ง 
การเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารแวดวงการศึกษาผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก ศธ.360 
(moe360.blog) Facebook : ศธ. 360 องศา (http://facebook.com/MOE360degree/) วิทยุศึกษา 
FM 92 MHz หรือ AM1161 kHz หรือรับฟังย้อนหลังได้ที ่ moeradiothai.net และการปรับปรุง
ระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชนให้รองรับการศึกษาปฐมวัยและงานบริการประชาชน 
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ด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การพัฒนาบริการ
ประชาชน “งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น” 
  (5.2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.2) แผนย่อยการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง 

• แนวทางการพัฒนา  
  1. จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื ้นที่ และภารกิจอื ่น ๆ ที ่ได้รับ
มอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วม  
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้
เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน  
 2. กำหนดให้ม ีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ ิ ์การดำเน ินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์  
และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน 
เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงาน  
การติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็นประจำ รวมทั ้งการตรวจสอบ  
โดยองค์กรอิสระตอ้งเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

• เป้าหมายของแผนย่อย   
1. หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
2. หน่วยงานของรฐัดำเนนิการโครงการตามหว่งโซ่คุณค่าของประเทศไทย 

เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ
ข้อมูลเพื ่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์  
การบริหารของกระทรวง จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับ 
การตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง และประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
ที่เน้นการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกพื้นที่  
ผ่านโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ทั้งระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและระดับหน่วยงาน โครงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวง 
ศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการติดตาม ประเมินและรายงานผล  
การดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานของรัฐดำเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
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  (5.2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.4) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  
  1. พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนา
นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึง 
การเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  อาทิ  
การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและ
รวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2. กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที ่ต ั ้งอยู ่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนา
ข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก 
รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื ่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และการเสริมสร้างการรับรู้  
สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
  3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่ ให้ม ีความยืดหยุ ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบร ิบท 
การเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐาน
กลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ 
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบ
ได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที ่ เปลี ่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อ 
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัต ิงานและมีผลสัมฤทธิ ์ เทียบได้ก ับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี ้ย ังมีความเป็น 
สำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงาน 
ในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่า  
ในการทำงาน  

• เป้าหมายของแผนย่อย   
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดหลักการสร้างและพัฒนากลไก  
การบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการ  
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ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว จึงมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับ
พ้ืนที่ เพื่อให้หน่วยงานมีนวัตกรรมสำหรับใช้แก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาตามบริบทความต้องการ
ของพื้นที่ การบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด การจัดทำนโยบายและจุดเน้น  
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไก กศจ. การจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Data Center) การพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data Ecosystem เพื่อเป็น
เครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการและติดตามประเมินผลด้านการศึกษาของประเทศไทยและ
โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง  
ศึกษาธิการให้สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี ่ยนแปลงในทุกมิติ  ซึ ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ “ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว” 
 (5.2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.5) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  
    1. ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน 
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อให้กำลังคนภาครัฐ 
มีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน 
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั ้ง เพื ่อเอื ้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ 
ได้อย่างคล่องตัว  
    2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที ่มีความรู ้ความสามารถ  
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงาน 
ในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ 
การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ 
ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ ้างงานที ่ม ีล ักษณะชั ่วคราว ให ้เป ็นเคร ื ่องมือ 
ในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งการทบทวนและปรับเปลี ่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและ
พิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงาน
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และภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุ สมผล โดยไม่ให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
    3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู ้ความสามารถสูง  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล  
มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื ่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาส ังคมเพ ื ่อประโยชน ์ของการพัฒนาประเทศ  สามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ
การทำงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบ
และความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัด
ในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที ่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและ 
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    4. สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถ 
ในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้ง
ผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  
โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 
เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
ในหลากหลายหลักสูตร เช่น การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปภาครัฐสอดรับกับการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 การสร้างผู้นำ 
ทางยุทธศาสตร์ให้เป็นผู้นำยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาภาษาต่างประเทศที่สอง การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ของบุคลากรให้เป็นผู ้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐ (Change and Innovative 
Leader) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ “บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ” 
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  (6) ประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
   (6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั ้งศูนย์ปฏิบัต ิการต่อต้าน 
การทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน เร่งรัดและกำกับให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ ปฏิบัติงาน ซึ ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Y2) “ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา  
    1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ 
การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อ 
การกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
ทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื ่อนำไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื ่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั ้น สามารถ 
ทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
    2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที ่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี 
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร 
ขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้าน 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
    3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุน
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การปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการ
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง 
การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิ ทัลที่มี 
การกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล  
การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 
สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน  
ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน 
การตื ่นตัวและเพิ ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น
และมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส  

• เป้าหมายของแผนย่อย   
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการจัดทำเครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติที ่สามารถป้องกันปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ  
เช่น การคัดเลือก “คนดีศักดิ์ศรี สป.” และ “หน่วยงานคุณธรรม” ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและบูรณาการเครือข่ายคุณธรรมด้านการทุจริต เป็นต้น รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” 

  (7) ประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง) 
   (7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องซึ ่งมิได้อยู ่ในอำนาจของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การร้องเรียนและ  
ขอความเป็นธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด และมีการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บท (Y2) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” 
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   (7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
•  แนวทางการพัฒนา  

     1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ และมาตรการต ่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิก
กฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและเอื้อต่อการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 
เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อ 
การประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  บริการ และการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
     2. มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดำเนินการให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู ้เกี ่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและ  
เป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา กฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและ 
ทุกลำดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออำนวยต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การดำเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน 
การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 
     3. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิตัิ
และเป็นธรรม และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม 
     4. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายเพ ื ่อให ้ เป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และสน ับสน ุนให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วม 
ในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
     กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนากฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง 
กับการศึกษา โดยการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม 
ทันสมัย พร้อมใช้ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบริบท จึงดำเนินการพัฒนากฎหมายลำดับรอง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษา และจัดทำคู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
เผยแพร่ลงเว็บไซต์ รวมถึงการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เป็นต้น  
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ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การพัฒนากฎหมาย “กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ ่งให้ประชาชนในวงกว้ างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง”  

   (8) ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง)  
    (8.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

•   เป้าหมายที ่1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดบัเพ่ิมขึ้น 
•   เป้าหมายที ่2 ประชาชนอยู่ด ีกินดี และมีความสุขดีขึ้น 
•   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดพันธกิจการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ในโลกยุคใหม่ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง เหมาะสม 
ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาการศึกษา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ที่มุ่งยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ  
ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นที่ 1 ความมั่นคง ในมิติการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ทั้งใน
ประเด็นการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที ่ถ ูกต้องเกี ่ยวกับสถาบันหลักของชาติตามระบอบ
ประชาธิปไตย ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่พิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งในประเด็น
การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทความมั่นคง (Y2) ความมั่นคง “ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
เพ่ิมข้ึน” และ “ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น” 
  (8.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ความม่ันคง 
   8.2.1 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) แผนย่อยการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา  
    เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย  
และชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและ
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
และพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ  

• เป้าหมายของแผนย่อย   
    คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก 

ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับโอกาส  
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคง  
ในแต่ะละบริบท ทั้งในมิติการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง การเทิดทูนและสร้างเสถียรภาพ  
ของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น โครงการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  โครงการ
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  เป็นต้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การรักษาความสงบภายในประเทศ “คนไทยมีความ
จงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยสูงขึ้น” 

  8.2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.2) แผนย่อยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

• แนวทางการพัฒนา  
   1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝัง
ค่านิยมและองค์ความรู้ที ่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็น  
ที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง มีการปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัย 
ที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน  
   2)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/
ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคาม  
ทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล 
การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วน  
อันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  
   3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
มุ่งจัดการกับเงื ่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื ่อนไขใหม่ขึ้น  
โดยน้อมนำหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร ์พระราชามาเป็นกรอบแนวทาง 
นำในการดำเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู ่การปฏิบัติจริงในพื ้นที ่ เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนำความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ และนานาชาติต่อไป  
โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) การมุ่งดำเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหาและ
แนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและแนวร่วม  
ในทุกระดับ (2) ดำเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที ่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
(3) ระงับยับยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (4) ยุติการขยายแนวคิด 
ที่ถูกบิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (5) ให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศ นานาชาติและภาคประชาชน  
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• เป้าหมายของแผนย่อย   
  1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
  2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

• การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการพัฒนากลไกบูรณาการ
ระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และยกระดับ
คุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพด้วยศาสตร์
พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ 
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ที่ดำเนินการในโรงเรียนเอกชน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนโรงเรียน
เอกชน จำนวน 7,700 คน รวมถึงการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา เช่น 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้กลุ ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการ
ช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่อง มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะ 
การใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาการศึกษา 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง “ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน” และ “ภาคใต้ 
มีความสงบสุข ร่มเย็น” 

  (9) ประเด็น 2 การต่างประเทศ (รอง) 
   (9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
  การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หนึ่งในการประสานงานกับ
หน่วยงานทั ้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั ้งดำเนินการเกี ่ยวกับงานความช่วยเหลือ  
และความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ  
เพื ่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษากับนานาประเทศ ทั ้งในรูปแบบของเงินอุดหนุน
สำนักงานและองค์กรระหว่างประเทศ (องค์การยูนิเซฟ องค์การยูเนสโก กองทุนพัฒนาการศึกษา  
ของซีมีโอ กองทุนมรดกโลก เป็นต้น) เงินอุดหนุนทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมเจรจาและประชุมนานาชาติตามกรอบความร่วมมือยูเนสโก ซีมีโอ  
และอาเซียน การประชุมภายใต้อนุสัญญาต่าง ๆ ความร่วมมือพหุภาคีและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
ความร่วมมือกับองค์การประหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ 
โครงการความร่วมมือระดับทวิภาคี เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
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แผนแม่บทการต่างประเทศ (Y2) การต่างประเทศ “การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทย
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคม” 
 (9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.2) แผนย่อยความร ่วมมือเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา  
 แลกเปล ี ่ยนองค ์ความร ู ้  เทคโนโลย ี และนว ัตกรรม รวมถ ึงเร ียนรู้  
แนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย 
รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
และแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการนำเข้าและใช้ประโยชน์จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือ
ทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการเสริมสร้างความร่วมมือในด้าน 
การยกระดับการศึกษากับนานาประเทศและองค์กรต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มีการดำเนินโครงการ
และกิจกรรมภายใต้กรอบ MOU หรือตามพันธกรณีด้านการศึกษา การขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้
กรอบอาเซียนด้านการศึกษา โครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบองค์การยูเนสโก เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษาของประเทศไทย การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีศึกษา  
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมเจรจา  
และประชุมนานาชาติตามกรอบความร่วมมือยูเนสโกในเรื่องต่าง ๆ เช่น ประชุมอนาคตการศึกษา  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชุมระดับโลกว่าด้วยทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด (OER) เป็นต้น ซึ่งจะ
ส ่งผลต่อการบรรล ุเป ้าหมายระด ับแผนย ่อย (Y1) ความร ่วมมือเศรษฐกิจและความร ่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ“ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก” 

   (10) ประเด็น 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (รอง) 
   (10.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ ้น  เกิดศูนย์กลาง 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและ  
องค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ภูมิภาคและประเทศ โดยการพัฒนา  
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามแนวทางของ (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 
2566-2570 ที่มุ่งเน้นพัฒนาเชิงพื้นที่และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม บนฐานการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยนำ
กระบวนการศึกษาเป็นฐานรองรับการพัฒนาในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทพื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อ ัจฉริยะ (Y2) “ประเทศไทย 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม” 
  (10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.1) แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

• แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด 
การกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลาง  
ทางเศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ภาคเหนือ เน้นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการ  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบ ภาคกลางและ
ตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมและการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ ภาคใต้ เน้นการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร และการให้บริการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและ 

ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื ่อนการบรรลุเป้าหมาย 

ของแผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
อาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ และดำเนินการ
ตามแนวทางของ (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 โดยเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้
แผนพัฒนาภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง ผ่านโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออาชีพแห่งอนาคต โครงการนวัตกรรม
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการยุวเกษตรโกโก้ โครงการพัฒนา
การศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
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ของเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Young Start up ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม (แก้ไขปัญหาหมอกควันและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม)  และโครงการสร้างแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model สู่การพัฒนา 
ที่ยั ่งยืน SDG เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภาคอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) “เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญ  
และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ” 

   (11) ประเด็น 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (รอง) 
   (11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนา  
กำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความรู้ ทักษะ  
และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ภูมิภาคและประเทศ 
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้มีศักยภาพทางด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานราก ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
ของแผนแม่บทระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (Y2) “ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีข้ึน” 
  (11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.3) แผนย่อยโครงสร้างพื ้นฐาน 
ด้านดิจิทัล 

• แนวทางการพัฒนา  
 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม รวมทั้ง ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุน
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศ 
และจากต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
สำนักงานงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนระดับฐานราก สร้างให้ประชาขนเกิดอาชีพ
และการเรียนรู้ โดยศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อต่อยอดการผลิต พร้อมทั้งเสริม  
ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบกิจกรรมและการค้าออนไลน์ โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา
สามารถดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้ครอบคลุมจำนวน 7,432 ตำบล และดำเนินการเกี่ยวกับ
การสร้างความรู้ บทเรียนต่างๆให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย สร้างและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับ



43 | ห น ้ า  
 

ผู้ประกอบการชุมชน สร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร สร้างช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ระหว่างชุมชนทั่วประเทศ และทำให้ประชาชนสามรรถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรายได้ 
ของชุมชนได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
“ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน” 

 (12) ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอง) 
  (12.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ภูมิภาคและประเทศ ภายใต้กลไกพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ ภูมิภาค และ
ประเทศ จึงมีการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ในด้านต่าง ๆ รองรับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า 
ในพื้นที่ให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผน
แม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Y2) “การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน” 
 (12.2) แผนย ่อยของแผนแม ่บทฯ (3.1) การพ ัฒนาเขตพ ัฒนาพ ิ เศษ 
ภาคตะวันออก 

• แนวทางการพัฒนา  
  พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สำหรับการทำวิจัยต่อยอดเพื ่อขยายผลงานวิจัยไปสู ่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้และ
ศูนย์บริการ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
แหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ  
ของภูมิภาคอาเซียน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื ่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เช่น  
วางแผนการจัดตั ้งสถาบันภาษาเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้แบบพหุปัญญาในพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ  
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ภาคตะวันออก (EEC) โครงการส่งเสริมและพัฒนาตามความต้องการของครูผู ้สอนวิชาวิทยาการ
คำนวณ (Coding) ในพ้ืนที่ EEC เป็นต้น 

 (13) ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (รอง) 
  (13.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งมีการจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) กับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการโรงเรียนอีโคสคูล พัฒนา
เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือ Green 
Citizen ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทการเติบโตอย่างยั่งยืน (Y2) 
การเติบโตอย่างยั่งยืน “สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน” 
 (13.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.5) แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์ 
เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา  
 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอื ้อต่อ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโต  
ที่มีคุณภาพในอนาคต สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี ่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรก 
ในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู ้คุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมด้วยรูป แบบ 
ที่หลากหลาย เช่น การขับเคลื่อนและสร้างองค์ความรู้ทางทะเล มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติ  
ทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น ซึ ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การยกระดับกระบวนทัศน์  
เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ “คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี” 
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  (14) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 
  (1241) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย  
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
การบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรการวิจัยทางการศึกษา เพื่อการยกระดับคุณภาพ
การศ ึกษา และการเตร ียมความพร ้อมของประชาชนไทยเพ ื ่อรองร ับกระแสโลกาภ ิว ัตน์  
ของวัฒนธรรมโลกที ่รวดเร็วขึ ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู ่ส ังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูง  
และเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ำ การแก้ปัญหาความเหลื ่อมล้ำในสังคม ตลอดจน 
เพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
ในยุคดิจิทัล โดยจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2565 – 2569)  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อลดช่องว่าง (gap) ในการบริหารงานด้าน ววน. ของหน่วยงานและให้เป็นกลไกสำคัญ
ที่ช่วยหนุนเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ในห้วงระยะ 5 ปี
ของแผนงานฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบผลผลิตที่มีคุณค่าต่อการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของประเทศ ตามภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมากยิ่งขึ้น      
ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Y2) 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น” 
 (14.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3.4) แผนย่อยการวิจ ัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

• แนวทางการพัฒนา  
   พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม 

การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์  
เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์  
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสำนึกในการดูแล
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
  ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม

ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย  
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สำนักงานงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม 
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการสร้าง 
องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของผู้เรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน โดยกำหนดเป็นแผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน เช่น โครงการรูปแบบการพัฒนาครูในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้สื่อดิจิทัลบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แผนงานการพัฒนา 
และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อการแข่งขันและมีงานทำ  เช่น โครงการการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ  
ของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา และแผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ทุกช่วงวัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เช่น โครงการการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน “ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย” 

 โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2567 
 โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ โครงการ  
ที่เมื่อดำเนินการแล้วสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) และ
บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามที่กำหนดไว้ในแต่ละห้วง 5 ปี 
นำสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและ  
ผล (XYZ) โดยเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ประกอบด้วย 140 เป้าหมาย และเป้าหมายระดับ
ประเด็นแผนแม่บท (Y2) ประกอบด้วย 37 เป้าหมาย กอปรกับมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 18 
พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติบนฐานข้อมูล  
เชิงประจักษ์โดยกำหนดให้ทุกโครงการของทุกหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท  
อย่างน้อย 1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถส่งผลต่อการขับเคลื ่อนอย่างน้อย  
1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ใหสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้ตามกำหนด  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บท (จ1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท (จ2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ3) ดังนี้ 
 เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท (จ1) : แผนแม่บท 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท (จ2) : (2 เป้าหมาย) 
  120001 คนไทยมีการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ ่มขึ ้น มีทักษะ  
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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  120002 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
 เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ3) : (3 เป้าหมาย) 
  110301 วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 การจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ต้องวิเคราะห์
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า  
ที่ต้องดำเนินการในการปิดช่องว่างเชิงนโยบายและยกระดับการพัฒนาของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ความยั่งยืน โดยผลการทบทวนความเกี่ยวข้องของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ประกอบด้วย 8 แผนแม่บท 18 แผนแม่บท ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคลื ่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จำนวน 40 โครงการ (ภายใต้ 7 แผนแม่บท 11 แผนแม่บทย่อย) 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 27 กันยายน 2565 เห็นชอบโครงการเพื ่อขับเคลื ่อน  
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวมของประเทศ 
จำนวน 1,026 โครงการ และเป็นโครงการที่เสนอโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 13 
โครงการ (ภายใต้ 4 แผนแม่บท 6 แผนแม่บทย่อย) รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นแผน
แม่บท 

รหัส
เป้าหมาย
ย่อย (Y1) 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

01 ความมั่นคง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี 
ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว ้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ  
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนและนักศึกษา  
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
ที่เหมาะสมในโลกยุคใหม ่

สกก. 

01 ความมั่นคง 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 2) เปิดโลกการศึกษานานาชาต ิ
สู่มาตภุูมิชายแดนใต ้

ศค.จชต. 

02 การ
ต่างประเทศ 

020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาทีย่ั่งยืนกับตา่งประเทศ 
เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 

3) โครงการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
ในระดับพื้นท่ี 
 

สนย. 
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ประเด็นแผน
แม่บท 

รหัส
เป้าหมาย
ย่อย (Y1) 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

10 การ
ปรับเปลีย่น
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์  
มีความพร้อมในทุกมติ ิ
ตามมาตรฐานและสมดลุ 
ทั้งด้านสติปัญญาคณุธรรม
จริยธรรม มีจติวิญญาณที่ดี 
เข้าใจในการปฏิบตัิตนปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

4) โครงการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองด ี

สกก. 

12 การพัฒนา 
การเรยีนรู ้

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรยีนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

5) โครงการวางแผนอัตรา 
กำลังของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ก.ค.ศ. 

   6) โครงการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ก.ค.ศ. 

   7) โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเพ่ิมสมรรถนะการจดัการ
เรียนรูยุ้คใหม่ ผา่นระบบ
ออนไลน์ “NIDTEP Learning 
Mall” 

สคบศ. 

   8) โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ครูด้านการจัดการเรยีนรู้ 
ในศตวรรษที ่21 

สคบศ. 

   9) โครงการ “พัฒนา 
แพลตฟอร์ม Big Data 
Ecosystem เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาของประเทศไทย” 

ศทก. 

10) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร เพื่อสนับสนุนการ
บรรลเุป้าหมายทางการศึกษา 

กพร. 

 120201 ประเทศไทยมรีะบบข้อมลูเพื่อ
การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการ
ส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

11) พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ตามพหุปัญญาของผู้เรียน 

สช. 
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ประเด็นแผน
แม่บท 

รหัส
เป้าหมาย
ย่อย (Y1) 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

   12) คุณภาพการบูรณาการ
ข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน 
ที่มีความสามารถพิเศษบนฐาน 
พหุปัญญาเช่ือมโยงการจดั
การศึกษาภายใต้ประเด็น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปยป.ศธ. 

   13) เสริมสร้างพหุปัญญา
ภายใต้ระบบนิเวศการศึกษา
บนฐานข้อมูลระดับพ้ืนท่ี 

กสภ. 

 2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสาม พ.ศ. 2566-2570 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห ่งชาติ  ฉบับที่ส ิบสาม (พ.ศ.2566-2570)  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า  อย่างยั่งยืน” 
หมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่ง
เสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพพร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น 
โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา จำนวน 
5 ประการ ประกอบด้วย 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐาน 2) การพัฒนาคนสำหรับโลก
ยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่
ความยั ่งยืน 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี ่ยนแปลงและ 
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ดังนั้น เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื ่อนที่
ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื ้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและ 
หลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนด
หมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ 
“เป็น” หรือมุ่งหวังจะ“มี”เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”  
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมายการพัฒนา 
ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 6 หมุดหมาย ดังนี้  
 หมุดหมายที ่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทำกำไรให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ เป้าหมาย : เศรษฐกิจ
ดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
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 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย : 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัว
เพิ่มขึ้น 2) การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อ  
การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง กลยุทธ์ที่ 1  
การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน  
โดยสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับชุมชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไก 
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชนและประชาสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ 
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจน 
ข้ามรุ่น กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ 
เป้าหมาย : 1) ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 2) คนไทย 
ทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน   
ในการรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ย่อย 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย : สังคมไทยมีภูมิคุ ้มกันจากภัยธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์  
การพัฒนาแห่งอนาคต กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 
พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่
ในช่วงวัยการศึกษาระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะ        
ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะ
ที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 
พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม กลยุทธ์ที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อย 
ที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึง
การเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ เป้าหมาย : 1) คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก 
สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 2) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด กลยุทธ์  
ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2  
ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ  
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวน
บทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใส
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และธรรมาภิบาลภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบบริหาร
ภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที ่ 4.1  
ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เป้าหมาย : 1) การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้ 2) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะคล่องตัว 

 2.2.3 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 
  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566  – 
2570) ใช้เป็นกรอบทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศ โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศชาติมีเสถียรภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
มีศักยภาพบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน” 
และมีเป้าหมายในภาพรวม: ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ประชาชนดำรงชวีิต
โดยปกติสุข รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวม 
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีทั้งสิ้น 17 นโยบายและแผนความม่ันคง  
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 7 นโยบายและแผน
ความมั่นคง ดังนี้ 
   นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ส่งเสริม
การเรียนรู้ และการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกระดับ
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทุกช่วงวัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริม
การจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงานแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อ
ที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการ ชุดข้อมูล
ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติและเคารพในความแตกต่าง
หลากหลาย บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 สร้างความตระหนักรู้ การเสริมสร้าง ทัศนคติ 
และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคล ตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและ 
ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น กลยุทธ์ย่อยที่ 2.10 ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสถาบัน การศึกษา
เป็นหน่วยทางสังคม ที่สำคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งเน้นแนวคิดการแบ่งปัน
และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนรวม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายของคน
ในชาติ 
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  นโยบายและแผนความมั ่นคงที ่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลยุทธ์หลักที่ 2 การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  
โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างทั่วถึงผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เล ือกปฏิบัติเพื ่อให้การศึกษาที ่เท่าเทียมและทั ่วถึง ( Inclusive 
Education) ทั ้งการศึกษาในระบบและนอกระบบของรัฐและเอกชน การเสริมสร้างบทบาท  
ของครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้  การส่งเสริมการเรียน 
และใช้ภาษาไทยควบคู ่กับการใช้ภาษาที ่หลากหลาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความยากจน   
และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที ่
  นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 6 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและ 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน แบบไม่ปกติ กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
กลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 คุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการ อาทิ สิทธิ
ด้านการศึกษา สิทธิด้านสาธารณสุข และสิทธิในการทำงานของกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลให้เข้าถึงเป็นไปตามกฎหมายภายใน และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นรัฐภาคี รวมทั้ง
การมีกองทุนสนับสนุนงบประมาณรองรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
  นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้เด็ก  
และเยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์  
  นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด กลยุทธ์หลักท่ี 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้มีภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้ เท่าทันยาเสพติด
ทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้สอดคล้อง
กับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความสำคัญกับ  
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกข้ันตอน 
  นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลยุทธ์
หลักที่ 1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงการรับรู้และตระหนักรู้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกต้องให้กับ  
ทุกภาคส่วน ทั ้งมิติการวิเคราะห์ภัยที ่อาจเกิดขึ ้น ความล่อแหลมในพื ้นที่  และประเมินสภาพ 
ความเปราะบางท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
  นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบ 
ต่อระบบ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศมีมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง 
รักษาและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที ่เท่าทันต่อเหตุการณ์ที ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
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2.3 นโยบายและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

  2.3.1  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 10 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
  นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลัก 
ที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบาย
หลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 
ทำประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
(4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที ่ 6 การพัฒนาพื ้นที ่เศรษฐกิจและ 
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
ของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู ่ทั ่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั ้น) นโยบายหลักที ่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
(9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม  
  นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหา ทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

  2.3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

  การประช ุมสม ัชชาใหญ่แห ่งสหประชาชาต ิ (United Nations General 
Assembly – UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย 
รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 
ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558  
      เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนถูกใช้เป็นเครื ่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของ
ประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) เป็นระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 17 
เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุด  
เพื ่อขจัดความยากจน ลดความเหลื ่อมล้ำ โดยไม่ทิ ้งใครไว้เบื ้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากร  
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และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก (Goal)             
การขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)            
ในเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 (การประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563)  
โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบและประสานงานระดับเป้าหมายย่อย (Target) รวม 10 เป้าหมายย่อย 
(SDGs Targets) โดยที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 8 เป้าหมายย่อย (Target) ดังนี้ 
  เป้าหมายย่อยที ่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
    เป้าหมายย่อยที่ 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
     เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี ่ยวข้อง รวมถึง
ทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ 
ภายในปี 2573 
  เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน 
ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
  เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง 
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
  เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู ้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ 
ที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข 
และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
การมสี่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
  เป้าหมายย่อยที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว 
ต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
    เป้าหมายย่อยที ่ 4.C เพิ ่มจำนวนครูที ่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
(ที่มา : รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563, สศช., 
สิงหาคม 2564) 
       ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกราย
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เป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 2.3.3 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มุ่งให้
ความสำคัญเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุ 13 หมุดหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสามและประเด็นสำคัญของ 17 นโยบายและแผนความมั่นคง ตาม (ร่าง) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ควบคู่กับการนำแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย
ของ (ร่าง) แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง) และประเด็นความมั่นคง ภายใต้ (ร่าง) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มากำหนดเป็น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำโครงการรองรับ 
รวมถึงโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จำนวน 1,026 โครงการ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 และเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป 
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
     นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ตามประเด็นเร่งด่วน : เสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ส่งเสริมการน้อมนำและเผยแพร่แนวทางพระราชดำริการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
ในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี ่ยง เสริมสร้างความปลอดภัยและขจัดเงื ่อนไข  
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ พัฒนาระบบป้องกันความเสี ่ยง  
ด้านไซเบอร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับหลักสากล ส่งเสริมการสร้างจุดยืนในบริบทโลกใหม่โดยรักษา
สมดุลกับมิตรประเทศ ตามนโยบายของประเทศ เป็นต้น 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ตามประเด็นเร่งด่วน : พัฒนาพื้นที่และเมือง
โดยการส่งเสริมการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนและประชาสั งคม  
เพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่และเมืองที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกันเชิงนิเวศ เสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่น
ทุกระดับให้มีศักยภาพในการบริหารพื้นที่และเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและการทำธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการการจัดการและการตลาด พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการสร้างบุคลากร นักวิจัยและส่งเสริม
ให้มีการศึกษา วิจัยด้านภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เป็นต้น 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ตามประเด็นเร่งด่วน : ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ควบคู่กับ
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การสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย พัฒนา
ระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทยให้เกิดขึ ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อเชื ่อมโยงการเรียนรู้ 
ในทุกระดับและทุกประเภท สนับสนุนการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้าน ยกระดับมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็ก พัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงานให้สามารถรองรับลักษณะ
งานในอนาคต พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู ้เพื ่อแก้ไขภาวะถดถอยของความรู ้ในวัยเร ียน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผ ู ้มีความต้องการพิเศษได้ร ับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเร ียนรู้  
ที่หลากหลาย ส่งเสริมและกระจายโอกาสการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม พัฒนาทักษะ
ความรู้ใหม่เพื่อให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนไป พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคม ได้ทำงานตามศักยภาพ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรถนะ 
ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปรับปรุง
ระบบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที ่หลากหลายตามความ
ต้องการเฉพาะบุคคลและเพ่ือยุติการออกกลางคัน ผลิตและพัฒนาครูที่มีความพร้อมด้านวิชาการและ
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ตามประเด็นเร่งด่วน : ส่งเสริมการเลี้ยงดู
เด็กให้แก่ครอบครัวยากจนข้ามรุ่น โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนเงินและทรัพยากรที่เหมาะสม ตลอดจนแก้ไขปัญหาเรื่องการตกหล่น
ของการให้เงินอุดหนุน ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพให้กับครัว เรือนยากจน
ข้ามรุ่น โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตามและช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ หางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงิน  
ทุนและทรัพยากรที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ 
 5.  ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ตามประเด็นเร่งด่วน : สร้างความตระหนักรู้ 
ให้เกิดข้ึนในสังคมให้คำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ สร้างแรงจูงใจและทัศนคติในการดำรงชีวิตของผู้บริโภคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
สู่การบริโภคที่ยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น 
 6.  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการนำระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ตามประเด็นเร่งด่วน :  พัฒนาบริการและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล  
เต็มรูปแบบ โดยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยสมบูรณ์ 
ส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครั ฐ
ทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล ที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ำซ้อน เปิดเผย
ข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล ยกเลิกการใช้เอกสารและขั ้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือ 
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มีความจำเป็นน้อย นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ปรับปรุงรูปแบบ  
การจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยึดหยุ่น ครอบคลุมให้มีประเภทการจ้างงานในรูปแบบสัญญา  
หรือรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพื่อให้ตอบสนอง  
ต่อบริบทและเงื ่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน  
ในภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่นวัตกรรม สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาลภาครัฐ 
โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีหรือช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมแล ะ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนา
กฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง กำหนดให้มี
หน่วยงานงานดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายซ้ำซ้อนหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ของภาครัฐ 

 2.3.4 (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 
  (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น 
การพัฒนาเชิงพื้นที่และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้เร็ว เพื ่อเป็นฐานการรองรั บ
สถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง และใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาเชิงให้แก่จังหวัด กลุ่มจังหวัด
และส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน 

  1) (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  ทิศทางการพัฒนาภาค มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่าง
พ้ืนที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน” 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาสู ่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง 
  2) พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูป
มูลค่าสูง 
  3) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
  4) เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเอ้ือต่อการอยู่อาศัย 
  5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
  6) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความสมดุล 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
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  2) (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ   
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 
    2) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนา 
    3) พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 

    4) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค 

    5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
    6) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มี

รายได้น้อย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

   3) (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    ทิศทางการพัฒนาภาค ภาคกลางถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของการพัฒนา

ประเทศ มุ่งพัฒนาเป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง” 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที ่ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง 
    2) พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู ่การเป ็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และ 

ศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ 
    3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ตลาด

ท่องเที่ยวคุณภาพ 
    4) พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
    5) พัฒนาการผลิตกำลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต 
    6) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตกให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
    7) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   4) (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   ทิศทางการพัฒนา มุ่งเน้นให้ภาคตะวันออกเป็น “ฐานเศรษฐกิจสีเขียว ชั้นนำ

ของอาเซียน ควบคู่กับคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนที่ดี” 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน    
    2) พัฒนาการเกษตรคุณภาพและผลตอบแทนสูง เชื่อมโยงสู่การผลิตอาหาร

ปลอดภัย การผลิตพลังงานทดแทน และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ 
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    3) รักษาและยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพในแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางเลือก รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ ความยั่งยืน และเหมาะสม 
กับคนทุกช่วงวัย 

    4) พัฒนาเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความทันสมัยและน่าอยู่ พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย 

    5) รักษาและยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศกัมพูชาให้มีมูลค่าสูง  
มีความม่ันคง และเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

    6) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ ่งแวดล้อม และการเพิ ่มประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัต ิทางธรรมชาติและผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

   5) (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    ทิศทางการพัฒนาภาค เป็น “แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหล่งผลิต

สินค้าเกษตร ปลอดภัยและมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค” 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยว 

สู่การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง 
    2) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
    3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

หลักของภาค 
    4) อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 

อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    5) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและด่านชายแดนให้เอื้อต่อการค้า  

การลงทุน 
    6) พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และสามารถ

เชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกลุ่มประเทศ BIMSTEC 
(จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) 

   6) (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคใต้ชายแดน มุ ่งเน ้นการพัฒนาสู่  

“ฐานเศรษฐกิจ ชายแดนที่มั่นคง บนสังคมพหุวัฒนธรรม”  
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

เกษตรหลักของภาค 
    2) พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้าเมืองท่องเที่ยว และ

จุดเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนตอนใต้และพัฒนาเมืองยะลา
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
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    3) ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข  
เพ่ือวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสันติสุข  

    4) อนุรักษ์และฟื้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิต   
ของภาคและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

   ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566-2570 ไว้ดังนี ้ 1) โครงการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ตามทิศทางการพัฒนาภาค 2) โครงการมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาและพื้นที่
เป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาภาคและพ้ืนที่เป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาภาค บูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า 3) โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที และมีแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน 
สำหรับโครงการที่เป็นงบลงทุนต้องแสดงถึงความพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป  
และ 4) เป็นโครงการที ่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างและเกิดผลกระทบในระดับภาค  
ไม่มีลักษณะเป็นโครงการย่อย 

 2.3.5 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
  หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่าง แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ฉบับปรับปรุง ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในแผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 – 2570 โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ จึงได้กำหนดหลักการ
สำคัญ ไว้ดังนี้ 

 1. สร้างภูมิคุ ้มกันให้กับผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบ 
การทำงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ  
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสานต่อความร่วมมือที่เข้มแข็ง และสร้างหลักประกันว่าทุกคน
จะต้องมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 2. สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ  
ต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อมุ ่งเน้นผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชน โดยมุ่งเป้าหมาย 
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การพัฒนาการศึกษาเพ่ือร่วมกัน “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล” (Transforming Education to Fit 
in the Digital Era) 

 ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยคำนึงถึงชาติ 
ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเน ียมประเพณี ว ัฒนธรรม กีฬา ความปลอดภัย ความมีโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ 

  นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื ่อเพิ ่มความเชื ่อมั ่นของสังคม  

และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น 

   1.2 ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และ
ไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์    

    1.3 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความ
ตระหนักรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     1.4 พัฒนาบทบาทและภารกิจด้านความปลอดภัยของทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีจำเป็นในโลกยุคใหม่ให้กับผู้เรียน 

 2.2 จัดการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริมพหุปัญญาให้กับผู ้เรียน โดยเน้นการเรียนรู้ 
จากการปฏิบัติจริงในรูปแบบ Active Learning, STEM Education, Coding ฯลฯ และกระบวนการ 
ส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น  

     2.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู ้และการวัดผล ประเมินผลฐานสมรรถนะ  
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นแห่งอนาคต 

      2.4  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะด้าน Soft Power ให้กับผู้เรียน 

     2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ตามความสนใจผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มที่หลากหลาย 

 2.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการฟื้นฟูภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) 

 2.7 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยและบริบทของพ้ืนที่  

 2.8 ส่งเสริมการให้ความรู ้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial 
Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
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 2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์
ที่ตัวผู้เรียน  
   3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
      3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื ่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการติดตามและส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาเด็กตกหล่น 
และออกกลางคัน 
     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษา เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การทำงาน  
หรือการฝึกอบรม (Not in Education, Employment or Training : NEETs)  
     3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) รวมทั้งการศึกษาทางเลือกอ่ืน ๆ 
 3.5 พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในหน่วยงานที่จัดการศึกษา
และให้มีหน่วยงานกลางในการขับเคลื ่อนระบบธนาคารหน่วยกิตในภาพรวม และการเชื ่อมโยง  
ทั้งระหว่างรูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษา 

 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น แบบโมดูล 

(Modular System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block 
Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

 4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ 
ในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  4.4 ส ่ ง เสร ิมการพ ัฒนาระบบการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชา ติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้
คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency)    

  4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start Up) ภายใต้ศูนย์พัฒนา
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม 
และพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. 
และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
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   4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกร
อัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
      4.7 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและ
ประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพเพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ  
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ     

     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประเมินวิทยฐานะ โดยใช้ระบบการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital Performance 
Appraisal : DPA) 
 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา  
     5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้  การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรยีนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

     5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล เพื่อนำ
ผลไปใช้ในการยกระดับการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน   
 5.5 พัฒนาขีดความสามารถของครู และบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

     5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการทดสอบสมรรถนะครู และบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในการทำงาน 

 5.7 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื ่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล 
(Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   

 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     6.3 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  

     6.4 เสริมสร้างคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรมและปลุกจิตสำนึกต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  ดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

 2.3.6 หน้าทีแ่ละอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  หน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้  
  1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง  
 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 
วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไว้ดังนี้ 
 “ข้อ 2 ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ จัดทำงบประมาณและบริหารราชการประจำทั ่วไปของกระทรวง เพื ่อการบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย  
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
 3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
 4) จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไป
ของกระทรวง 
 6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศกึษา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 9) ประสานงานกับหน่วยงานทั ้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้ง
ดำเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารงานของ
กระทรวง 
 11) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 12) ปฏิบัต ิงานอื ่นใดตามที ่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่และ 
ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  
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 2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง  
 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก 
หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้ 
 “ข้อ 3/1 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ ้นตรง 
ต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1) ดำเนินการเกี ่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
 “ข้อ 3/2 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  2) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  4) ปฏิบัต ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต ิงานของหน่วยงานอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย”  
 3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง  
  กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 
ตอนที่ 13 ก หน้า 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)  
 “ข้อ 3/3 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาล 
ที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
 2) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
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 3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่โดยมชิอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3) และ (4) 
และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 6) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16  
และหน้า 134 วันที่ 3 เมษายน 2560)  
 “ข้อ 5 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด   
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการ 
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  
และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
 2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  
การวิจัยและพัฒนา 
 3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิด
การพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุข 
ของประชาชนเป็นหลัก 
 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
 “ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
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ศึกษาตามที ่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ นโยบาย และยุทธศาสตร์  
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
 2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
 *6) การดำเนินงานเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. 
 7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี ่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และ 
แนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
 8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี  
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 9) ส ่งเสร ิมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ ว ัฒนธรรม และการกีฬา 
เพ่ือการศึกษา 
 10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ  
ในจังหวัด 
 * ข้อ 11 (6) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคำสั่งหัวหน้า
คณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  19/2560 เร ื ่อง การปฏ ิร ูป การศ ึกษาในภ ูม ิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565  
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน       
หกภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่   
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนี้ 
 ข้อ 1 ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนหกภาค เป็นหน่วยงานภายใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   1) สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบ
ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 โดยสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลางและศึกษาธิการภาค 2 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง  
อีกหน้าที่หนึ่ง 
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 2) สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบ
ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 6 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติ
หน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ และศึกษาธิการภาค 5 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ อีกหน้าที่หนึ่ง 
 3) สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ตั้งอยู่ที ่จังหวัดยะลา รับผิดชอบ
ดำเนินการในพื้นที ่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน และศึกษาธิการภาค 7 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน  
อีกหน้าที่หนึ่ง 
 4) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบ
ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และภาค 9 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติ
หน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก และศึกษาธิการภาค 8 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก  
อีกหน้าที่หนึ่ง 
   5) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบดำเนินการ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14  
โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
อีกหน้าที่หนึ่ง 
    6) สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ
ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ และศึกษาธิการภาค 15 ทำหน้าที่
ศึกษาธิการภาคเหนืออีกหน้าที่หนึ่ง 
 ข้อ 2  ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค หกภาค ตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) กำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดในระดับภาคแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค 
 3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค และดำเนินการตามแผน พัฒนาการศึกษา
ระดับภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 4) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษา
กลุ ่มจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัต ิราชการด้านการศึ กษาประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในพ้ืนที่ 
 5) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดบัภาค 
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาค  
และเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
 6) สั่งการ เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในส ังก ัดกระทรวงศึกษาธ ิการในภาค ให ้เป ็นไป  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค นโยบายและยุทธศาสตร์  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 7) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู ้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการ  
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    8) กำหนดแนวทางการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับภาค 
 9) บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด 
 10) กำหนดทิศทางรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนา
บุคลากรในระดับภาค 
 11) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
 12) กำหนดกรอบนโยบาย แนวทางการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน
กิจการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนระดับภาค ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามที่
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 13) ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเน ินการตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาภาค และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
 14) ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัด อีกหน้าที่หนึ่ง ยกเว้น สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน (ศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นผู้ดำเนินงาน) 
 15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561 (ยกเลิก ประกาศฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561) ให้จัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้  
 1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ของกระทรวง 
 2) เป็นแกนกลางการประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศกับส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและระหว่างกระทรวง 
 3) งานเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง 
 4) เป็นเจ้าภาพในการกำกับ ติดตามการดำเนินการของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
 5) จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  
  6) ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
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  7) ประสาน เร่งรัด และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการและหน่วยงาน 
ในสังกัด 
  8) เผยแพร่ และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากร   
ในสังกัดกระทรวง 
  9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การศึกษาในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 (ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
จัดตั้งสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ. 2563) เป็นหน่วยงานการศึกษาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้ 
  1) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รวมทั ้งปฏิบัต ิราชการที ่เป ็นไปตามอำนาจและหน้าที่  
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ
และคณะทำงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  2) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเกี่ยวกับ 
การบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนา 
ด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  3) บูรณาการและขับเคลื ่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดที่ส่งผลต่อการขับเคลื ่อน 
และการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศในระดับกระทรวง
กับหน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัดให้เชื ่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ทิศทาง     
การปฏิรูปประเทศ 
  4) ส่งเสริมระบบบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
ให้เชื ่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง  
ศ ึกษาธ ิการ ทิศทางการดำเน ินงานของกระทรวงศึกษาธ ิการในระดับภ ูม ิภาคหรือจ ังหวัด  
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  5) พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ 
  6) ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  7) จัดระบบประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงานเกี่ยวกับเหตุภัยพิบัติ  
และภาวะวิกฤตทางการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดแบบร่วมมือและบูรณาการ  
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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  8) กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานเกี ่ยวกับการขับเคลื ่อน 
การบริหารการศึกษาของประเทศในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดที ่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกาศ ณ วันที่  26 มกราคม 2565 (ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื ่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 19 เมษายน  
พ.ศ. 2561 และ เรื ่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และอำนาจ 
ของสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเป็นของศูนย์ประสานงาน
และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่ 30 
มกราคม 2563) โดยมีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 
  1) เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ประเด็นความมั่นคง นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะกรรมการอื ่นที ่ เกี ่ยวข้องอันส่งผลให้ประชาชน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ดี กินดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน 
  2) จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาแบบร่วมมือ
และบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที ่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง สภาพท้องถิ่นและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอันส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อยู่ดี กินดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน 
  3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี ่ยวกับการขับเคลื ่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  4) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เยียวยาและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา บุตรของผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ประเด็นความมั่นคง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  5) สร้างความร่วมมือเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาทั ้งภายในและต่างประเทศ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน 
  6) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  7) สื่อสารการตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน 
  8) เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การเก่ียวกับการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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  9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การจัดตั ้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง 
ศ ึกษาธ ิการ (Ministry of education operation center : MOC) ลงว ันท ี ่  3 ส ิ งหาคม 2565  
เพื ่อยกระดับการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการตามรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM”  
หรือการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ และนำ TRUST ซึ ่งเป็นรูปแบบ 
การทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู ้ปกครองและประชาชน กลับมาไว้วางใจใน 
การทำงานของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการ
ทำงานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1) ติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ปรากฏตามสื่อประชาสัมพันธ์
หร ือส ื ่อออนไลน ์ต ่าง ๆ กรณีท ี ่ เก ิดข ่าวปลอมหร ือคลาดเคล ื ่อนเก ี ่ยวก ับข ้อม ูลข ่าวสาร  
ของกระทรวงศึกษาธิการ อันอาจสร้างความเสียหายต่อการดำเนินงาน หรือมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด  
เพื่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2) กำหนดมาตรการ แนวทางการดำเน ินงานและจัดทำแผนบูรณาการ
ดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ 
นโยบาย ภารกิจ แผนงาน/โครงการ และผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4) ตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจหรือเชิญหน่วยงาน 
องค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามสถานการณ ์
  5) ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นใดตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

 2.3.7 ผลการประเม ินแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) 

ตารางที ่ 1 ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดของแผนปฏิบัต ิราชการฯ จำแนก 
ตามเป้าประสงค์รวม 

เป้าประสงค์รวม/ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม 1 สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลคะแนน
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการอยู่ในระดับ 
ผ่าน ตามเกณฑ์ ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) 
 

คะแนน ไม ่
น้อยกว่า 

85 

87.30 บรรลเุป้าหมาย 
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เป้าประสงค์รวม/ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม 2 ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคณุภาพ และมีทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 
ของนักเรียนสังกัดโรงเรียน
เอกชนท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  51 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
- ภาษาไทย ร้อยละ 58.83 
- ภาษาอังกฤษ ร้อยละ44.84 
- คณิตศาสตร์ ร้อยละ 22.14 
- วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 16.22 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
- ภาษาไทย ร้อยละ 76.54 
- ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 14.27 
- คณิตศาสตร์ ร้อยละ 5.35 
- วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 4.40 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
- ภาษาไทย ร้อยละ 30.69 
- สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ร้อยละ 5.69 
- ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 8.53 
- คณิตศาสตร์ ร้อยละ 4.12 
- วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.63 
รายละเอียดปรากฏดังตาราง 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) แต่ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 

วิชา 

ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2564 

ร้อยละ 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
จำนวน 

ผู้ผ่าน 50% 
จำนวน 
ผู้เข้า
สอบ 

จำนวน 
ผู้ผ่าน 50% 

ภาษาไทย 120,126 86,755 72.22 99,521 58,547 58.83 

ภาษาอังกฤษ 120,122 64,778 53.93 99,485 44,611 44.84 

คณิตศาสตร์ 120,107 20,766 17.29 99,479 22,022 22.14 

วิทยาศาสตร์ 120,125 32,751 27.26 99,480 16,140 16.22 
 

 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) แต่ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 

วิชา 
ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2564 

ร้อยละ จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

จำนวน 
ผู้ผ่าน 50% 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

จำนวน 
ผู้ผ่าน 50% 

ภาษาไทย 60,039 35,143 58.53 50,406 38,582 76.54 

ภาษาอังกฤษ 59,395 11,689 19.68 50,307 7,180 14.27 

คณิตศาสตร์ 60,058 4,266 7.10 50,315 2,690 5.35 

วิทยาศาสตร์ 59,533 2,197 3.69 50,346 2,216 4.40 
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เป้าประสงค์รวม/ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย 
 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) แต่ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 

วิชา 
ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2564 

ร้อยละ จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

จำนวน 
ผู้ผ่าน 50% 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

จำนวน 
ผู้ผ่าน 50% 

ภาษาไทย 48,899 16,279 33.29 11,855 3,638 30.69 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

49,493 2,993 6.05 13,139 748 5.69 

ภาษาอังกฤษ 49,244 7,068 14.35 13,006 1,109 8.53 

คณิตศาสตร์ 49,371 4,955 10.04 13,165 543 4.12 

วิทยาศาสตร์ 48,781 4,739 9.71 11,855 193 1.63  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 
ของนักเรียนท่ีผ่าน 
การประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 94.19 บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษา
ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 40 ข้ึนไป 39.89 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน 
ระดับประถมศึกษา เปรียบเทียบภาคเรียนท่ี 1 กับภาคเรียนท่ี 2 

วิชา 
ปีการศึกษา 2564 ผลต่างร้อยละ 

+ เพิ่มข้ึน / – ลดลง 
ร้อยละ 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 
สาระความรู้พื้นฐาน 42.35 41.92 - 0.43 -1.06 

สาระการพัฒนาสังคม 48.66 39.87 - 8.79 -18.06 
สาระทักษะการเรียนรู้ 38.24 32.81 - 5.43 -14.20 

สาระการประกอบอาชีพ 39.83 40.73 0.90 2.26 
สาระการทักษะและการดำเนินชีวิต 43.65 41.53 - 2.12 -4.86  

 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปรียบเทียบภาคเรียนท่ี 1 กับภาคเรียนท่ี 2 

วิชา 
ปีการศึกษา 2564 ผลต่างร้อยละ 

+ เพิ่มข้ึน / – ลดลง 
ร้อยละ 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 
สาระความรู้พื้นฐาน 33.67 34.8  1.13 + 3.35 

สาระการพัฒนาสังคม 37.81 30.54 -7.27 - 19.23 
สาระทักษะการเรียนรู้ 37.41 37.22 -0.19 - 0.50 

สาระการประกอบอาชีพ 36.47 38.79  2.32 + 6.36 
สาระการทักษะและการดำเนินชีวิต 39.78 43.39  3.61 9.07 
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เป้าประสงค์รวม/ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย 

 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบภาคเรียนท่ี 1 กับภาคเรียนท่ี 2 

วิชา 
ปีการศึกษา 2564 ผลต่างร้อยละ 

+ เพิ่มข้ึน / – ลดลง 
ร้อยละ 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 
สาระความรู้พื้นฐาน 27.37 30.91 3.54 +12.93 

สาระการพัฒนาสังคม 30.08 29.17 -0.91 - 3.02 
สาระทักษะการเรียนรู้ 27.75 33.52 5.77 + 20.79 

สาระการประกอบอาชีพ 36.64 32.95 -3.69 - 10.07 
สาระการทักษะและการดำเนินชีวิต 32.26 35.85 3.59 + 11.13 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 
ของนักเรียนท่ีผ่าน 
การประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 80 99.45 บรรลเุป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม 3 ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนครั้ง 
ที่ประชาชนเข้าถึงหลักสตูร/
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัด
การศึกษาในรูปแบบ 
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 
 

ครั้ง 10,000,000  23,417,277 บรรลเุป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม 4 ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 
ของข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศกึษาทีไ่ดร้ับการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน              
และสามารถนำผลการพฒันา           
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 85 67.41 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ในภาพรวม จำนวน 7 ตัวชี้วัด 

บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด 
ไม่สามารถประเมินผลได้ (N/A)    -    ตัวชี้วัด 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการฯ จำแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องเหมาะสม กับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรักและการธำรงรักษา
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ  
 

100 100 บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 
ของผู้เรียน ที่ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด,           
ภัยไซเบอร์, ภยัพิบัติ
ธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

ร้อยละ 70 81.93 บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 
ของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ หรือสมรรถนะ        
ด้านอาชีพ สามารถนำ 
ผลการพัฒนาไปสร้างโอกาส             
ในการประกอบอาชีพได ้

ร้อยละ 80 108.71 บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เข้าใจและยอมรับ 
ความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
 

ร้อยละ เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 

110.36 บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ร้อยละ  85 96.17 บรรลเุป้าหมาย 



77 | ห น ้ า  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย 

มีทักษะการฟัง พูด-อ่าน-และ
เขียนภาษาไทยในระดับพอใช้
ขึ้นไป 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 
ของผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
ความรูสู้่การพัฒนาการศึกษา                  
ที่เผยแพรต่่อสาธารณชน 
 

ร้อยละ 80 31.25 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้ผ่าน
การอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
 

ร้อยละ 100 131.19 บรรลเุป้าหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21   
                                              2. ครู และบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะทีส่่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
                                              3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มกีิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 
ของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่ไดผ้่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
อยู่ในระดับคณุภาพดีขึ้นไป 
 
 

ร้อยละ 80 99.79 
(ระดับปฐมวยั 99.81) 
(ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 99.76) 

บรรลเุป้าหมาย 

 

ด้าน 
ระดับการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับปฐมวัย) 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน 
(แห่ง) 

ด้านคุณภาพของเด็ก 53 
(5.09) 

60 
(5.76) 

926 
(88.96) 

2 
(0.19) 

0 
(0) 

1,041 
(100) 

ด้านกระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

50 
(4.80) 

61 
(5.87) 

928 
(89.14) 

2 
(0.19) 

0 
(0) 

1,041 
(100) 

ด้านการจดัประสบการณ ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

55 
(5.29) 

56 
(5.37) 

926 
(88.96) 

4 
(0.38) 

0 
(0) 

1,041 
(100) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย 

 

ด้าน 
ระดับการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน) 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน 
(แห่ง) 

ด้านคุณภาพของเด็ก 42 
(4.84) 

42 
(4.84) 

781 
(90.08) 

2 
(0.24) 

0 
(0) 

867 
(100) 

ด้านกระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

41 
(4.73) 

39 
(4.49) 

786 
(90.66) 

1 
(0.12) 

0 
(0) 

867 
(100) 

ด้านการจดัประสบการณ ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

43 
(4.95) 

37 
(4.27) 

787 
(90.78) 

0 
(0) 

0 
(0) 

867 
(100) 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 
ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ ์
การพัฒนาภาษาตา่งประเทศ
เพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพ/
ด้านการเรียนรู้ สามารถ
สื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น 

ร้อยละ 80 102.21 บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยสังกัดโรงเรยีนเอกชน 
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 80 93.56 
 

บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนผู้ใช้งาน
ระบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
เพื่อการเรยีนรู้แห่งชาติ 
(National Digital Learning 
Platform : NDLP) 

คน 20,000   56,295  
 

บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 
ความพึงพอใจของข้าราชการ-
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการบรหิารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 80 95.28 บรรลเุป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม/
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 
สามารถนำความรู้ไปสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพ/
พัฒนางานได ้
 

ร้อยละ 80 127.12 บรรลเุป้าหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 
ของผู้เรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบกับ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 100 
 

บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 15 จำนวนนักเรียน
ที่เป็นผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส
ได้รับโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ตามความต้องการจำเป็น 

คน 280,000 414,133 คน บรรลเุป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเรว็ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีได้รับ
การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์

ฉบับ ไม่น้อยกว่า 
11  

48 บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 17 จำนวนระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (Big Data) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ        
ที่เช่ือมโยงฐานข้อมูล
รายบุคคลอ้างอิงจากเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอ่ืน                     
ด้านสาธารณสุข สังคม            
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน          
และการศึกษา 

1 ระบบ
ฐานข้อมูล   

 ฐานข้อมูล
ผลการเรยีน 

1 บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีนำดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ 

ร้อยละ 80 100 บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับ
ความสำเร็จการจัดทำแผน
ปฏิรูปองค์กรและข้อเสนอ 
การเปลีย่นแปลงระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2566-2568) ของ

ระดับ 5 N/A 
(ไม่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ) 

ไม่สามารถประเมินผลได ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการบรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด              
ในภาพรวม จำนวน 19 ตัวชี้วัด 

 

บรรลุเป้าหมาย   17 ตัวชี้วัด 
ไม่บรรลุเป้าหมาย   1 ตัวชี้วัด 
ไม่สามารถประเมินผลได้ (N/A)   1 ตัวชี้วัด 

 2.3.8 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 จากข้อมูลกรอบแนวคิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) รวมทั้งข้อมูลบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นำมาจัดทำเป็นผล 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน
จากสภาพแวดล้อมภายใน และโอกาส อุปสรรค จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยการปรับใช้ทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ 
(McKinsey 7’s Framework) ที ่คำนึงถึงประสิทธิภาพขององค์กรที ่เกิดจากความสัมพันธ์ของ 
ปัจจัยต่าง ๆ 7 ประการ ประกอบด้วย กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ บุคลากร ทักษะและค่านิยม
ร่วม และนำมากำหนดเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการปรับใช้ทฤษฎี PESTEL Analysis  
ในการวิเคราะห์ ในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อองค์กร และนำมากำหนดเป็นโอกาสและอุปสรรค 
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จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 
1. มีบุคลากรปฏิบัติงานและเครือข่ายครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ สามารถประสานและ 
บูรณาการการทำงานได้ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  
2. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่มี 
ผู้ว่าราชการเป็นประธาน ทำให้การขับเคลื่อน
การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการ 
บูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาท/ภารกิจโดยตรง  
ในการการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ทำให้ประชาชน
ได้รับโอกาสและยกระดับการศึกษาครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
4. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำงบประมาณ
และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพ่ือบรรลุ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 
5. เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ 
ที่สูงตามเกณฑ์ (ITA) 
6. มีหน่วยงานกฎหมายที่ออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
7. มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ 
 

1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
ยังไม่เชื่อมโยงเป็นเอกภาพ ไม่ทันสมัยและ     
ไม่เป็นปัจจุบัน  
2. บุคลากรบางส่วนปรับตัวไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และบางส่วน 
มุ่งทำงานประจำมากกว่าทำงานแบบริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
3. หลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร  
ไม่หลากหลาย ขาดความต่อเนื่อง ไม่เพียงพอ
และไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากร  
4. ขาดการนำค่านิยม TEAMWINS มากระตุ้น
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากรอบความคิด
ให้กับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
5. บทบาทครูส่วนใหญ่ยังไม่เอ้ือต่อการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
6. ผลการประเมิน PISA 2018 ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน  
สังกัด สช. อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ OECD 
7. ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ (IMD) พ.ศ. 2565 ด้านการศึกษา  
อยู่ในอันดับ 56 จาก 64 ประเทศทั่วโลก ลดลง
จาก พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 53 
8. ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนสังกัด สช. 
ส่วนใหญ่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะ
ในระดับ ม.6 รวมทั้งผลการสอบ RT และ NT 
ของนักเรียนสังกัด สช. มีคะแนนต่ำกว่า 
ค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 
9. ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ขาดทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ในการเรียนรู้ 
10. การจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลของ กศน. ไม่สอดคล้องกับ        
การทดสอบทางการศึกษา N-NET ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ส่งผล 
ให้คะแนนลดลง 
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โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
1. การเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation) ส่งผลให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
ได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ การเรียน  
ทางไกล และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิด 
การปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน การสื่อสาร
กว้างไกลรับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และลดการใช้
ทรัพยากรในการทำงานได้มากข้ึน 
 2. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับทีส่ิบสาม (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง เอื้อต่อ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง 
การส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
เป็นภาครัฐดิจิทัล  
3. รัฐบาลส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ทำให้ จัดเก็บ เชื่อมโยง และ   
ใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานจากฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
4. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยง
ระบบการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา 
5. ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์ 
เป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาและ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
6. ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ที่มีประเด็น
ด้านการศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญ 
7. ระบบราชการ 4.0 เอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทุกระดับ 

1. การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้ขาด 
ความเชื่อมั่นต่อระบบ รวมถึงความขัดแย้ง 
ทางความคิด ส่งผลให้นโยบายขาด          
ความต่อเนื่อง/เปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. กระบวนการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ 
บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
เป็นข้อจำกัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การจัดการศึกษาเอกชนกับภาคส่วนต่าง ๆ 
3. โรคอุบัติใหม่ทำให้จำนวนผู้ปกครองยากจน
เพ่ิมข้ึน ส่งผลเด็กบางส่วนหลุดออกนอกระบบ
การศึกษา   
4. เด็กและเยาวชนบางส่วน ขาดการตระหนักรู้
และการรู้เท่าทันสื่อ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม
เกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุข ปัญหาทางเพศและ
การใช้ความรุนแรงในสถานศึกษามากข้ึน 
5. ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำให้เด็กบางส่วนขาดความสามารถ 
ในการเรียนออนไลน์ จากการขาดอุปกรณ์และ
อินเทอร์เน็ต 
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสี่ยงต่อ
การเกิดภัยแล้งและอุทกภัยในบางพ้ืนที่ รวมถึง
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิต  
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2.4 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  1) วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
  2) เป้าหมาย 
   1. ด้านผ ู ้ เร ียน (Learner Aspirations)  โดยมุ ่งพัฒนาผู ้ เร ียนทุกคนให ้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  ประกอบด้วย  ทักษะและคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
    3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  
    8Cs ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะ  
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทัน
สื ่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ทั กษะอาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้ ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
   2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 
    2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  
(Access)  
    2.2 ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างเท่าเทียม  (Equity)   
    2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ  (Quality)   
    2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา
ที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย  (Efficiency)   
    2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น
พลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
   3. ผลลัพธ์ 
    3.1 เด็กไทยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
    3.2 สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
    3.3 ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
   4. ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแนวทางพัฒนา 
    4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
     1) เป้าหมาย  
      (1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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      (2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
      (3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคาม  
ในชีวิตรูปแบบใหม่ 
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก 
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
      (2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
      (3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่
พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  
      (4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ  
จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     1) เป้าหมาย  
      (1) กำล ังคนม ีท ักษะที ่สำค ัญจำเป ็นและม ีสมรรถนะตรงตาม 
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
      (2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที ่มี  
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
      (3) การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
      (2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน  
      (3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
     1) เป้าหมาย  
      (1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะ
และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
      (2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
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      (3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
      (4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
      (5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
      (6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน
ระดับสากล  
      (7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
     2) แนวทางการพัฒนา  
      1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
      (2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้  
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและ
สถานที่  
      (3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
      (4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ให้มีประสิทธิภาพ  
      (5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  
      (6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา  
      (7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่า เทียม 
ทางการศึกษา 
     1) เป้าหมาย  
      (1) ผ ู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  
      (2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
สำหรับคนทุกช่วงวัย  
      (3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
      (2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
      (3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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    4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
     1) เป้าหมาย  
      (1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
      (2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  
      (3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
      (2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     1) เป้าหมาย  
      (1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้  
      (2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
      (3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
      (4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
รองรับลักษณะทีแ่ตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
     2) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
      (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
      (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา    
      (4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 



87 | ห น ้ า  
 

 2.4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) มีกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์  
   ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่  

  พันธกิจ  
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
  2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนที ่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ  
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และสิ ่งประดิษฐ์ที ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม หรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกยุคใหม่  
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา  

1) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้านการศึกษา (IMD)   
2) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) (ปี 2568)  
3) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร/อาชีพ 

2. กำลังคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
และความต้องการของประเทศ 
 

1) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพได้ภายใน 1 ปี  
2) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ 
ที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา  
3) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ิมข้ึน  

3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1) สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี   
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยรูปแบบ 
และวิธีการที่เหมาะสม 

2) อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ  
    - ระดับก่อนประถมศึกษา 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม
และประเทศ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
สามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ตาม
สถานการณ์ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ ตามความต้องการ
ของตลาด แรงงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่  
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และ 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการส่งเสริม
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เชิงเศรษฐกิจ 

4. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกันในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
เสมอภาคและเหมาะสม 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
มีความตระหนักในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

8. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

 



 
 

 

ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 
เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำ
ของบประมาณรายจ่ายประจำปี) เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดังนี้ 
 

3.1 วิสัยทัศน์ 
 บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 
 

3.2 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เท่าเทียม เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ 
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

3.3 ค่านิยม TEAMWINS 
 T  =   Teamwork การทำงานเป็นทีม  
 E  =   Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน  
 A  =   Accountability ความรับผิดชอบ  
 M  =   Morality and Integrity การมศีีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  
 W =   Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 I   =    Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
 N  =   Network and Communication การเปน็เครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 S   =   Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ 
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3.4 เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ที่มปีระสิทธิภาพ  
 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค และ
เท่าเทียม 
 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้ เรียน 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

3.5 เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2567 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีการบริหารและการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน  
ตามเกณฑ์  ITA  (Integrity & Transparency 
Assessment) (ศปท.) 

87 คะแนน  

2. ผลคะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 
(PMQA 4.0) : (Self-Assessment) ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) 

415 คะแนน 
 

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและ 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551 
ระดับดีข้ึนไป (สช.)  

ร้อยละ 90 

4. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรม  
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีมาก 
(กศน.) 

ร้อยละ 60  
 

5. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษา (IMD) (สช.สกศ.) 

อันดับที ่49 

6. สัดส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขัน้พื้นฐานร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 
ใน 4 วิชาหลัก ต่อ จำนวนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีเ่ข้ารับการทดสอบ (สช.) 
ได้แก่   
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เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2567 

  (1) ภาษาไทย 
  (2) ภาษาอังกฤษ 
  (3) คณิตศาสตร์  
  (4) วิทยาศาสตร์ 

รอ้ยละ 78.54 
ร้อยละ 16.27 
ร้อยละ 7.35 
ร้อยละ 6.40 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม 
 

7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
โอกาสฝึกอาชีพและทักษะเบื้องต้นจากโครงการ
ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง
และครอบครัว ประกอบอาชีพสร้างรายได้  
เป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว และ 
ต่อยอดอาชีพเดิมเป็นการเพ่ิมมูลค่า (กศน.) 

รอ้ยละ 80 

8. ร้อยละของเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
ที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
- อายุ 6-14 ปี (การศึกษาภาคบังคับ) (สช.) 
- อายุ 15-17 ปี (ม.ปลาย) (สช.) 
- อายุ 15 ปี ขึ้นไป (กศน.) 

 
 

รอ้ยละ 100 
ร้อยละ 80 

     ร้อยละ 50 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษามีสมรรถนะทีส่่งผล 
ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

9. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ./สช./สคบศ./
กศน./ก.ค.ศ.)  

ร้อยละ 85 
 

 

3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
        เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับ
การเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
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        กลยุทธ์ 
1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ  

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ
ชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ 
ภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ 

4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาส
ทางการศึกษา   

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ องค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตในพ้ืนที่ ภูมิภาคและประเทศ 
        กลยทุธ์ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะองค์ความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ ภูมิภาคและประเทศ 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
        เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

        กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีพั่ฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านประสบการณ์ตรง

จากการลงมือปฏิบัติ และส่งเสริมพหุปัญญาตามศักยภาพ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน  
4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
5. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัย

ทางการศึกษา 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
        เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม ด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 
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        กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และเท่าเทียม 

2. ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เหมาะสมต่อการเข้าถึงและ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย     

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
        เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนอง
ความตอ้งการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
        กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการ
ประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกัน 
ในทุกระดับ 

3. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น เชื่อมโยง 
และเอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบททีเ่ปลี่ยนแปลง  

5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวัง 
และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  

6. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2567 
1. พัฒนาการจัดการ 
ศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก 
และการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ทุกหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด สป.) 

ร้อยละ100 

2. ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ 
การช่วยเหลือเยียวยา (ศค.จชต.) 

ร้อยละ 85 

3. รอ้ยละของผู้ได้รับผลกระทบ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการช่วยเหลือเยียวยา 
(ศค.จชต.) 

ร้อยละ 85 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน 
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, 
ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (กสภ.) 
 

ร้อยละ 80 

2. พัฒนากำลังคน  
เพ่ือสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ 

5. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล  (กศน.) 
 

ร้อยละ 80 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ 

6. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) เพ่ิมข้ึน 
(กศน.)   

42 คะแนน 

7. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือ 
การเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning 
Platform : NDLP) (ศทก.) 

670,000 คน 

 

8. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ 
แก่ผูเ้กี่ยวข้องและสาธารณชน (สนย.) 

รอ้ยละ 18  

4. สร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา 

9. รอ้ยละนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
ที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (กศน./สช.)  

ร้อยละ 100 
 



 
 

95 | ห น ้ า  
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2567 
 10. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/

แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

18,000,000 ครั้ง 

5. สง่เสริมการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

11. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาส่งเสริม
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย (กสภ.,สกก.,สช.) 

ร้อยละ 100 

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

12. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของ
กระทรวง ศึกษาธิการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
รายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน 
(ศทก.) 

1 ระบบฐานข้อมูล 
 
 
 

13. จำนวนร่าง/กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./ก.ค.ศ.)  
    - สน. 1 ฉบับ  
    - สช. ไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ  
    - ก.ค.ศ. ไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ 

ไม่น้อยกว่า 
21 ฉบับ 

 

 



  

 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
(12 นโยบายหลัก สป.เกี่ยวข้อง 10 นโยบายหลัก) 

 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครฐั 
12. การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบและกระบวนการยุตธิรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทาง 
การศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวชิาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐดิจิทัล 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

 
 
 

2. การผลิตและพัฒนากำลงัคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 
 
 
 

 
 
 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

6. การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหาร 
จัดการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 
 
 
 

 
 
 

5.  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทย 
 
 
 
 

 
 
 

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. การปฏริูปกระบวนการเรยีนรู้และการพฒันา
ศักยภาพของคนไทยทกุช่วงวัย 
 
 
 
 

 
 
 

9. การพฒันาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคม 
 
 
 
 

 
 
 

10. การฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละการรกัษา
สิ่งแวดลอ้มเพือ่การสร้างการเติบโตทีย่ั่งยนื 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 
 
 
 

 
 
 

แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจดัทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

4. การศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะอาชีพและ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) 1. ความมั่นคง 

2. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 
(ร่าง) 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

(พ.ศ. 2566 - 2580) 
(ฉบับปรับปรุง) 
(23 ประเด็น 

สป.เกี่ยวข้อง 14 ประเด็น) 
 

1. ความมั่นคง (แผนย่อยที่ 3.1) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ  
(แผนย่อยที ่3.2) การปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
2. การตา่งประเทศ (แผนย่อยที ่3.2  
ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมอื 
เพื่อการพัฒนาระหวา่งประเทศ 

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ (แผนย่อย 
ที่ 3.1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ 
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล (แผนย่อยที่ 3.3) โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แผนย่อยที่ 3.1)  
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ 
ชายแดน/การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (แผนยอ่ยที ่3.2) การพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (แผนยอ่ยที่ 3.3) 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยที่ 3.1) 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม และ 
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมอืงที่ด ี
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที ่3.2)  
การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย   
(แผนย่อยที่ 3.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผนย่อย
ที่ 3.4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
(แผนย่อยที่ 3.5) การส่งเสริมศักยภาพผูสู้งอาย ุ
12. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ 3.1) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 (แผนย่อยที่ 3.2) แผนย่อยการ
ตระหนักถึงพหปุัญญาของมนษุย์ทีห่ลากหลาย 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ 3.4) 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

17. ความเสมอภาคและหลักประกัน 
ทางสังคม (แผนย่อยที่ 3.1) การคุ้มครอง 
ทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ 
ความเท่าเทียมทางการศึกษาทกุช่วงวยั 
 
 
 
 

 
 
 

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยืน (แผนย่อยที ่3.5)  
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคต
ประเทศ 
 

20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยที ่3.1) การพัฒนาบรกิาร
ประชาชน (แผนย่อยที่ 3.2) การบริหาร
จัดการการเงินการคลัง (แผนย่อยที ่3.4)  
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  (แผนย่อย
ที่ 3.5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
21. การต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ  
(แผนยอ่ยที ่3.1) การปอ้งกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
(แผนย่อยที ่3.1) การพัฒนากฎหมาย  

ระดับ 1 

ระดับ 2 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 
 
 
 

 
 
 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560-2579 

ระดับ 3 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ีสิบสาม 
พ.ศ. 2566 - 2570 

(13 หมุดหมาย 
สป.เกี่ยวข้อง 6 หมุดหมาย) 

 
 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
(กลยุทธ์ที่ 1) คนไทยทุกช่วงวัยได้รับ
การพัฒนาในทุกมิติ (กลยุทธ์ที่ 3)  
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกสอ์ัจฉรยิะและอตุสาหกรรมดิจทิัล
ของอาเซียน (กลยุทธ์ที ่1) การขับเคลื่อนสังคม
และเศรษฐกิจไทยด้วยดิจทิัล  
หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นที่และเมอืงอจัฉริยะ 
ที่น่าอยู่ ปลอดภยั เติบโตได้อย่างยั่งยืน (กลยุทธ ์
ที่ 1) การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  
(กลยุทธ์ที ่2) การส่งเสรมิกลไกความร่วมมอื
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม 
เพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมอืง 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
(กลยุทธ์ที่ 1) คนไทยทุกช่วงวัยได้รบั
การพัฒนาในทุกมิติ (กลยุทธ์ที่ 3)  
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจน 
ข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคน 
มีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม (กลยุทธ์ที่ 2)  การสร้าง
โอกาสที่เสมอภาคแกเ่ด็กจากครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่น 

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลด 
ความเสีย่งและผลกระทบจาก 
ภัยธรรมชาติและการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ (กลยุทธ์ที่ 2) การ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและ
ชุมชนในการรับมือภัยธรรมชาติและ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

หมดุหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน (กลยุทธ์ที่ 1) 
การพัฒนาคุณภาพในการใหบ้ริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ 
สะดวกและประหยัด (กลยุทธ์ที่ 2) การปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุน่ 
เช่ือมโยง เปิดกว้างและมีประสทิธิภาพเพ่ือรองรับการ
เปลีย่นแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ (กลยุทธ์ที่ 3) 
ปรับเปลีย่น ภาครัฐเปน็รัฐบาลดิจิทลัที่ใช้ข้อมลูในการ
บริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ (กลยุทธ์ที่ 4) 
สร้างระบบบริหารภาครัฐทีส่่งเสริมการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาบคุลากรให้มีทักษะที่จำเป็น 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนปฏิบัติราชการฯ ปี 67 สป. 

1. พัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 

2. พัฒนากำลังคน  
เพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทยีมทางการศกึษา 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธภิาพ  
 

(ร่าง) 
นโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2566-2570) 
(17 นโยบายและแผน 

สป.เกีย่วข้อง 7 นโยบายและแผน) 

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถ่ิน
ฐาน แบบไม่ปกติ 
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
8. การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

5. ส่งเสรมิการสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนปฏิบัติราชการฯ ปี 67 ศธ. 

1. การจัดการศกึษาเพื่อความมัน่คงของสังคม 
และประเทศ 

 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างขดี
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. การพฒันาศกัยภาพคนทกุช่วงวัยและ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 

5. การจัดการศกึษาเพื่อการสร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม   

 

6. การพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
ให้ทันสมยั มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

 



 

 

 

 

 

 

                      

          

 

 

 

  

  

 

                      

                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

เป้าประสงค์รวม 
 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม  

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 

2. พัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหาร 
และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ องค์ความรู้ และใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตในพื้นที่ ภูมภิาคและประเทศ 

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดทีถู่กต้อง 
เพื่อเสรมิ สรา้งเสถียรภาพสถาบันหลัก 
ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ยกระดับคณุภาพและสร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้และ
เขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บ
ชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝัง่ทะเล 
ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุม่ชนชายขอบและแรงงาน
ต่างด้าว) 
1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหาร
จัดการการป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพตดิหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศกึษา 
กับต่างประเทศเพื่อยกระดับคณุภาพ
และโอกาสทางการศึกษา   

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะ องค์ความรู้ 
และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิตในพื้นที่ ภูมิภาคและ
ประเทศ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนา
กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ  
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัต ิ
และส่งเสรมิพหุปัญญาตามศักยภาพ ควบคู่ 
กับการเรยีนรูผ้่านสื่อเทคโนโลยีดจิิทัล 
3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรบัการเรยีนรู ้
ที่หลากหลาย 
3.3 บูรณาการจดักระบวนการเรียนรู้  
ที่ส่งเสรมิระเบียบ วินัย คณุธรรม จริยธรรม  
จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง และ 
ความปลอดภัยของผู้เรียน  
3.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลของคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบรหิาร
และจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยดีิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการ
ประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางดา้นการศึกษา 
ใหเ้ป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและเช่ือมโยงกัน 
ในทุกระดับ 
6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น เช่ือมโยง  
และเอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง  
6.5 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทจุริตประพฤติมิชอบ
ให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  
6.6 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลของ
ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม ่
6.7 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการให้เท่าทัน 
การเปลีย่นแปลง 

เป้าประสงค์ 
รายประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 

พันธกิจ 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทัน

การเปลีย่นแปลงในโลกยุคใหม ่

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาค 
ทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง เทา่เทียม เหมาะสมตามศักยภาพและ

ช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษา 
แบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

วิสัยทัศน์  บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 

 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร (ฉบับจดัทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

 
 

4. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลและพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทัน 

การเปลีย่นแปลงในโลกยุคใหม ่
 

2. ผู้เรียนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ 
และเท่าทันการเปลีย่นแปลงในโลกยุคใหม ่

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาผูเ้รียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยคุใหม ่

 

5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม  
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

6. หน่วยงานและสถานศึกษา 
มีการส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและโปร่งใส 

4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตได้อย่างท่ัวถึง เสมอภาค  
และเท่าเทียม  
4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 
ต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ และความตระหนักรู้
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย     

1. ผู้เรยีนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาและ 
การเรยีนรู้ที่มีคณุภาพและทักษะที่จำเป็น
สอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
ในแต่ละบริบท 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 5. ส่งเสรมิการสร้างคณุภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ผู้เรียนมคีุณภาพ ทักษะและคณุลักษณะ 
ที่เหมาะสมต่อการเรยีนรู้ในโลกยุคใหม่ 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 



รวมงบประมาณรวมท้ังส้ิน 59,452,118,100                        
1. งบบุคลากรภาครัฐ 9,057,392,400                          
2. งบลงทุน 2,502,396,700                          
3. งานบริหารจัดการส านักงาน 3,830,939,290                          
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 442                         44,061,389,710 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 107 2,744,849,490

1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความม่ันคง ของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข 12 150,838,310
1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและภัยรูปแบบใหม่ 3 43,923,900
1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 59 2,204,283,940
1.4 กลุ่มโครงการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 1 2,300,000
1.5 กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือ ด้านการศึกษากับต่างประเทศ 32 343,503,340

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี 2 พัฒนาก าลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 8 474,400,250                            
2.1 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีระดับภาค 7 112,664,250
2.2 โครงการดิจิทัลชุมชน 1 361,736,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 134 1,065,754,100
3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 34 179,716,000
3.2 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย ในสถานศึกษา 10 63,275,500
3.3 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงวัยผู้สูงอายุ 12 238,077,200
3.4 กลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนา การเรียนรู้ 17 296,804,000
3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 50 237,849,400
3.6 กลุ่มโครงการพัฒนาและส่งเสริม พหุปัญญา 4 35,742,000
3.7 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษา 7 14,290,000

ส่วนท่ี 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567
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งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 45 38,954,713,150
4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ทางการศึกษา 31 38,857,039,630
4.2 กลุ่มโครงการพัฒนาส่ือผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ท่ีเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 14 97,673,520

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2 13,783,000
5.1 กลุ่มโครงการสร้างความตระหนักรู้บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2 13,783,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 146 807,889,720
6.1 กลุ่มโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 10 83,903,750
6.2 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ภาค และจังหวัดด้านการศึกษา 6 9,847,670
6.3 กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 3 3,700,700
6.4 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการศึกษา 10 18,120,860
6.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 39 148,408,590
6.6 กลุ่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 37,320,000
6.7 กลุ่มโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 72 506,588,150
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ส่วนท่ี 5
งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 5 กลุ่มโครงการ 107 2,744,849,490
พัฒนาการจัดการศึกษา 1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 12 150,838,310 สอ. (1) สนย.(1) สช.(1) กสภ.(3)  สกก.(2) ศธภ.1-18.(1)
เพ่ือความม่ันคง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศธภ.5 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1) ศธภ.6 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1)

กสภ.(หลัก)ศธจ. 77 จังหวัด (ร่วม) (1)
1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและภัยรูปแบบใหม่ 3 43,923,900 กสภ.(2)  สช.(1)
1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 59 2,204,283,940 ศค.จชต.(29)  สช.(20)  กศน.(10) 
1.4 กลุ่มโครงการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 1 2,300,000 กสภ.(1) 
1.5 กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือ ด้านการศึกษากับต่างประเทศ 32 343,503,340 สนย.(2) สต. (28)  สนง.คณะผู้แทนถาวรไทยประจ ายูเนสโกฯ (1)

หน่วยงานในสังกัด ศธ. (สอศ.,กศน.,ก.ค.ศ.,สคบศ.,สกก.,สกศ.,สช.,สพฐ.
สนง.คณะผู้แทนถาวรไทยประจ ายูเนสโกฯ) (1) 

หมายเหตุ 

* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

** หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 ของ สป

5.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มโครงการ จ านวนโครงการ งบประมาณ
หน่วยงาน/จ านวนโครงการ 

ท่ีขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. ท่ี 1
จ านวน 107 โครงการ

2,731,224,490     

1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (จ านวน 12 โครงการ)

137,213,310

1. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป 
ได้เข้าร่วมตลอดท้ังโครงการไม่น้อยกว่า
4,000 คน

จ านวนผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไปได้เข้าร่วม
ตลอดท้ังโครงการ (ไม่น้อยกว่า 4,000 คน)

6,877,000 สอ. 1 1 010102 12 1 1

2. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. จ านวนรายงานผลการด าเนินโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
2. ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เด็กและ
เยาวชน ได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนัก มีความรัก
เทิดทูน และส านักในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์

1. จ านวนรายงานผลการด าเนินโครงการ ( 1 เล่ม)
2. ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาเด็กและ
เยาวชนได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนัก มีความรัก เทิดทูน
และส านักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

6,178,600 สนย. 1 1 010102 12 1 1

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ

20 โรง 1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว
พระราชด าริ (20 โรง) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
และอยู่ในระดับดีข้ึนไป (ร้อยละ 80)

7,868,100            สช. 1 1 010102 12 1 1

แผน 13

แผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.
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แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ขยายผลให้สถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20
2.ขยายผลสถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกให้สามารถ
เข้ารับการประเมินได้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10
3. จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับพ้ืนท่ี จ านวน 18 ภาค 77 จังหวัด
4. การส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20)
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง
มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีมีความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 )
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าฐาน
ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (1ฉบับ)

12,265,800 กสภ. 1 1 010102 12 1 1

5. โครงการขับเคล่ือนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง
และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

จ านวนสถานท่ีผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. จ านวนสถานศึกษาผ่านการประเมินและเกณฑ์
คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
(จ านวน 154 แห่ง) (จังหวัดละ 2 แห่ง)
2. จ านวนสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาผ่านการ
ประเมินและเกณฑ์คุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา (จ านวน 200 แห่ง)

3,141,060 กสภ. 1 1 010102 12 1 1

103Iหน้า



แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

6. โครงการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ
ด้านการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
ทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรักและ
การธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80)

33,382,400 กสภ. 1 1 010102 12 1 1

7. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีเจตคติท่ีดีและถูกต้องต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และบ้านเมือง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักและ
เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 80)

25,725,000 กสภ.
(หลัก)

ศธจ. 77
จังหวัด
(ร่วม) 

1 1 010102 12 1 2.7 1

8. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาท

บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ไม่ต่ ากว่า
ภาคละ 100 คน

1. จ านวนบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และ
คณะวิทยากร (จ านวนไม่ต่ ากว่า 100 คน)
2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18
มีนวัตกรรม/แนวทาง/วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
สถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ
และมีเครือข่ายแบบบูรณาการท่ีมีคุณภาพในพ้ืนท่ี
ในการขับเคล่ือนการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ

11,283,000 ศธภ.1-18 1 1 010102 12 1 2.7 1
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9. โครงการเสริมสร้างความย่ังยืนของศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18

1. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 
2554 -2560 จ านวน 220 แห่ง
2. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง
จ านวน 1 คร้ัง 900 คน
3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/น าเสนอผลงาน
การด าเนินงานศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ ท่ีมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 
1-18 จ านวน 1 คร้ัง 3,600 คน

1. ร้อยละของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 
2554 -2555 ได้รับการประเมินสู่ความย่ังยืน
(ร้อยละ 100 )
2. ร้อยละของบุคลากร ครู ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
เวทีแลกเปล่ียน/น าเสนอผลงาน/ประกวดเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการขับเคล่ือนศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา (ร้อยละ 100 )
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

9,352,350 ศธภ.6
(หลัก)

ศธภ.1-18 
(ร่วม)

1 1 010102 12 1 1

10. โครงการเยาวชนต้นแบบค่านิยมประชาธิปไตย
ประเทศไทย 4.0

ผู้เข้ารับอบรม จ านวน 3,060 คน ได้ความรู้
ความเข้าใจในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ในโลกศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีแห่งประชาธิปไตย

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้เรียนซ่ึงเป็นเยาวชนของชาติให้
มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมในโลกศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีแห่งประชาธิปไตย 
(จ านวน 3,060 คน )
2. จ านวนคร้ังการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนซ่ึงเป็นเยาวชนของชาติ
ในการน าทักษะความรู้ ความสามารถ ไปใช้ชีวิต
ในการด าเนินชีวิต (จ านวน 1 คร้ัง )
3. จ านวนรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
(จ านวน 18 เล่ม)
4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21และสามารถน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ
ประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 )

20,160,000 ศธภ.5
(หลัก)

ศธภ.1-18 
(ร่วม)

1 1 010102 12 1 2.7 1
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11. โครงการงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 1,200 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน (ร้อยละ 85) 380,000 สกก. 1 1 010102 12 1 1

12. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

2,500 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมฯ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

600,000 สกก. 1 1 010102 12 1 1

1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดและภัยรูปแบบใหม่ 
(จ านวน 3 โครงการ)

         43,923,900 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด* โรงเรียนเอกชน 250 โรง
นักเรียน 5,000 คน

1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการพัฒนา
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ (250 โรง) 
2. จ านวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด (4,000 คน) 
3. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีพฤติกรรม และค่านิยมท่ีสะท้อนถึง
การมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ร้อยละ 80)

28,750,000          สช. 1 1 010201 12 8 1.1 1

2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด* 77 จังหวัด 1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามแผน 
มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคล่ือนงาน
ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผน
มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ร้อยละ 80)

14,897,600          กสภ. 1 1 010201 12 8 1.1 1

3. โครงการขับเคล่ือนการบริหารจัดการภัยพิบัติ
และภาวะวิกฤติทางการศึกษาในภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ 2567

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ
ช่วยเหลือสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชน ท่ีประสบภัยพิบัติและ
ภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีแนวทางการด าเนินงาน
ในการบริหารจัดการเพ่ือช่วยเหลือสถานศึกษา 
ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน 
ท่ีประสบภัยพิบัติและภาวะวิกฤติต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

276,300 กสภ. 1 1 010201 12 8 1.3 1
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จ านวน 59 โครงการ)

     2,204,283,940 

1. โครงการเปิดโลกการศึกษานานาชาติ
สู่มาตุภูมิชายแดนใต้**

นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และสามารถ
ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ รวมท้ังมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีประสงค์ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
ไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเป็นระบบ (ร้อยละ 80 
ของนักเรียนและนักศึกษาฯ ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวนท้ังส้ิน 300 คน)
2. จ านวนนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีศึกษาต่อในต่างประเทศท่ีรับทราบช่องทาง
การแจ้งเตือนข่าวสารและประสานให้ความ
ช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์วิกฤต(จ านวน 70 คน
ของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีศึกษาต่อในต่างประเทศท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
จากจ านวนท้ังส้ิน 100 คน)
3. จ านวนของนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีแนวทางในการประกอบอาชีพหรือ
เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน (จ านวน 240 คน
ของนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
จากจ านวนท้ังส้ิน 300 คน)

10,200,000          ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 3.3 1
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

2. โครงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้*

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสียชีวิต
อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 123 ราย

1. ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเสียชีวิตอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับมอบ
เงินช่วยเหลือเยียวยา (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับผลกระทบของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสียชีวิตอันเน่ือง
มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (123 ราย) ต่อกระบวนการด้านการ
ช่วยเหลือเยียวยา (ร้อยละ 85)

340,071,320         ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

3. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเน่ืองทายาท
ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้*

ผู้เรียนท่ีเป็นทายาทของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
และผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
ทุนการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
จ านวน 5,168 ราย

ร้อยละของผู้เรียนท่ีเป็นทายาทของผู้ท่ีได้รับผล 
กระทบและผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีมีสิทธิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปี
ต่อเน่ืองของผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรทุนฯ (ร้อยละ 100)

61,905,000          ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

4. โครงการขับเคล่ือนการบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเน่ือง
ของทายาทผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้*

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ผู้มีสิทธิขอรับทุนฯ
เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานทางการ
ศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

1. ระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองของ
ทายาทผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
การพัฒนา
2. ร้อยละของผู้ท่ีได้รับผลกระทบผู้มีสิทธิขอรับทุนฯ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองของทายาทผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 80 )

3,225,100            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 3.1 1
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

5. โครงการติดตามประเมินผลและรายงาน
การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้*

หน่วยงานทางการศึกษา นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 50 ชุมชนเป้าหมาย

1. รายงานผลการศึกษาวิจัยความต้องการจ าเป็น
ด้านการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จ านวน 1 ฉบับ)
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเก่ียวกับ
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้อง
เช่ือมโยงตามค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับ 2 และ 3 ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เป็นไป
ท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของโครงการได้รับการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
แนวทางและตัวช้ีวัดแผนงานท่ีก าหนดไว้
(ร้อยละ 100)
 4 ร้อยละของโครงการรายงานผลการด าเนินงาน
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายแนวทางและตัวช้ีวัด
แผนงานท่ีก าหนดไว้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ร้อยละ 100)

4,217,920            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

6. โครงการขับเคล่ือนสถานศึกษาคู่ขนาน
เพ่ือจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ *

1. สถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีเจ้าภาพมิติงานด้านการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ก าหนด (TPMAP)
2. สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 (สพฐ.) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) จ านวนท้ังส้ิน 
32 โรงเรียน ได้แก่
   - จังหวัดปัตตานี  จ านวน 10 โรงเรียน
   - จังหวัดยะลา    จ านวน 9 โรงเรียน
   - จังหวัดนราธิวาส  จ านวน 9 โรงเรียน
   - จังหวัดสงขลา   จ านวน 4 โรงเรียน

1. จ านวนโรงเรียนคู่ขนานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ( 32 โรงเรียน)
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาความรู้
และทักษะเฉพาะในการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ท้ังทฤษฎีและสอน
ปฏิบัติการ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80)
3. ร้อยละของนักเรียนในโครงการขับเคล่ือน
สถานศึกษาคู่ขนานเพ่ือจัดต้ังห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในพ้ืนจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
คะแนนเฉล่ียในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80)

14,640,000          ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 2.2 1
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้*

1. หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. ผู้เข้าร่วมงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ
เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
และลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรมใช้ชีวิตชาวค่าย
สร้างความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมพูนทักษะ สติปัญญา 
องค์ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ทัศนคติ
อันก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการลูกเสือ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ร้อยละของหน่วยงานการศึกษากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ (ร้อยละ 100) 

7,858,860            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 2.7 1

8. โครงการ“มหกรรมกีฬา เสริมสร้างการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้”*

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในระบบและนอก
ระบบการศึกษาในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สามารถน าทักษะการกีฬา 
ไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา
เยาวชนในระบบและนอกระบบการศึกษาในพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
กิจกรรมมหกรรมกีฬา เสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ร้อยละ 90)

4,253,160            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

110Iหน้า



แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

9. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้*

1. ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์พัฒนาทักษะภาษา
เพ่ือการส่ือสารมีศักยภาพในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือ
การส่ือสารให้กับเด็กอายุ 4 - 7 ปี และ
อาสาสมัครด้านภาษาประจ าหมู่บ้าน (อสภ.)
มีทักษะและกลวิธีในการสร้างการรับรู้ให้คน
ในชุมชนตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ของ
การใช้ภาษาท่ีหลากหลาย
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สามารถส่ือสารได้หลากหลาย
ภาษาและเห็นความส าคัญของภาษาไทย
ในฐานะท่ีเป็นภาษาประจ าชาติและภาษา
ราชการรวมท้ังภาษาถ่ินซ่ึงเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมตลอดจนการใช้ภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.1 ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์พัฒนาทักษะภาษา
เพ่ือการส่ือสาร จ านวน 368 คน
  2.2 อาสาสมัครด้านภาษาประจ าหมู่บ้าน (อสภ.)
และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี 150 คน
  2.3 จ านวนครัวเรือนยากจนลดลง 1,000 
ครัวรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน)

1. ร้อยละของเด็กอายุ 4 - 7 ปี ในศูนย์พัฒนา
ทักษะภาษาเพ่ือการส่ือสาร มีทักษะในการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 85)
2. จ านวนครัวเรือนยากจนในพ้ืนท่ีลดลง (จ านวน 
1,000 ครัวเรือน) (ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน
ในพ้ืนท่ี)

12,752,400          ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 3.2 1

10. โครงการโรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือ
เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดน
ภาคใต้ *

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
ในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ (จ านวน 50 ชุมชนจาก
ฐานข้อมูลของ ศอ.บต.และกอ.รมน.ภาค 4 สน.)

จ านวนชุมชนท่ีประชาชนต่างวัฒนธรรมท่ีอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข (เพ่ิมข้ึน 50 ชุมชน)

5,666,600            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1.4 1
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

11. โครงการขับเคล่ือนการบูรณาการหลักสูตร
อิสลามศึกษาตอนต้นท่ีใช้ในโรงเรียนของรัฐ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) และ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)*

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีแนวทางการบูรณาการ
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นท่ีใช้ในโรงเรียน
ของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) 
และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) ท่ีเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
จ านวน 2,712 สถานศึกษา

ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีแนวทาง
การบูรณาการหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น
ท่ีใช้ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา (รอศ.) และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) ท่ีเป็นเอกภาพและมีมาตรฐาน
เดียวกัน (ร้อยละ 80)

1,547,900            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

12. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายทางการศึกษาด้วย
หลักธรรมาภิบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้*

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
และผู้สอนศาสนา ภาครัฐและภาคเอกชน
ทุกสังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สตูล และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอ
จะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพาและอ าเภอ
สะบ้าย้อย) จ านวนท้ังส้ิน 5,125 คน

1.ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยหลักธรรมมาธิบาล (ร้อยละ 80)
2.จ านวนช่องทางในการร่วมเป็นเครือข่ายทาง
การศึกษา (อย่างน้อย 1 ช่องทาง)

10,877,270          ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

13. โครงการขับเคล่ือนการศึกษาแบบร่วมมือ
และบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาตามศักยภาพ
พ้ืนท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี บุคลากรท่ีเก่ียวข้องด้าน
การศึกษา (ศค.จชต., สช., กศน, สอศ., สพฐ.,
อว. และ อปท.) สนย.สป. และหน่วยงานร่วม
บูรณาการด้านการศึกษาในพ้ืนท่ี
จ านวน 100 คน

1. แผนปฏิบัติราชการการด้านศึกษาแบบร่วมมือ
และบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาตามศักยภาพ
พ้ืนท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 เล่ม)
2. แผนปฏิบัติราชการการด้านศึกษาแบบร่วมมือ
และบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาตามศักยภาพ
พ้ืนท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)
(1 เล่ม)

854,500              ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ
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ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

14. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรศูนย์ขับเคล่ือน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ 2567

บุคลากรศูนย์ขับเคล่ือนการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และผู้ท่ีเก่ียวข้องจ านวน 90 คน

ร้อยละของบุคลากรของศูนย์ขับเคล่ือนการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (ร้อยละ 90)

946,400              ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 5.5 1

15. โครงการ “ขับเคล่ือนการบูรณาการระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้”

บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จ านวน 115 คน

1. จ านวนระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (1 ระบบ)
 2. ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

900,000              ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 3.1 1

16. โครงการขับเคล่ือน ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานผลการขับเคล่ือน ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่ีบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายแนวทางและตัวช้ีวัด
แผนงาน/หน่วยงานการศึกษา นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1. ร้อยละของโครงการได้รับการติดตามเพ่ือบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายแนวทางและตัวช้ีวัดแผนงานท่ี
ก าหนดไว้ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของโครงการได้รับการประเมินผลเพ่ือ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายแนวทางและตัวช้ีวัด
แผนงานท่ีก าหนดไว้ (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของโครงการรายงานผลการด าเนินท่ี
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายแนวทางและตัวช้ีวัด
แผนงานท่ีก าหนดไว้ (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและสร้าง
การรับรู้เก่ียวกับการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและ
สอดคล้องเช่ือมโยงตามค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนระดับ 2 และ 3 ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เป็นไป
ท่ีกฎหมายก าหนด ( ร้อยละ 80)

4,635,600            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1
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ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

17. โครงการค่ายบูรณาการส่งเสริมคุณธรรม
อย่างย่ังยืนให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

นักเรียนโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ 
(อ าเภอเทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) จ านวน
 300 อัตรา

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
ด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้องมากย่ิงข้ึน (ร้อยละ 80)

600,000              ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 2.7 1

18. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมต้นแบบ
ด้านการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่งเสริมให้สถานศึกษา สังกัด สพฐ. สช. กศน.
และ สอศ. ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
พัฒนานวัตกรรมต้นแบบด้านการศึกษา และ
มีนวัตกรรมต้นแบบด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของตนเอง

ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัด สพฐ. สช. กศน. และ สอศ. ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายพัฒนานวัตกรรม
ต้นแบบด้านการศึกษา และมีนวัตกรรมต้นแบบ
ด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
ตนเอง (ร้อยละ 90)

1,901,000            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

19. โครงการ “เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

1. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 64 โรงเรียน 
2. สถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ
ฝีมือชน พัฒนาก าลังคนชายแดนใต้ 
จ านวน 4 สถานศึกษา

1. จ านวนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นต้นแบบในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ลดความเหล่ือมล้ าสร้างความเท่าเทียมทาง
การศึกษาการด ารงชีวิตและกระจายโอกาส
ทางการศึกษา (จ านวน 8 โรงเรียน )
2. จ านวนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จ านวน 64 โรงเรียน)

914,000              ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 4.3 1

20. โครงการบริหารจัดการช่วยเหลือเยียวยาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ได้รับผลกระทบของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้เสียชีวิตอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยา (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 70)

1,134,840            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1
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น.ศธ. ย.ศธ.

21. โครงการเปิดโลกการศึกษาอาชีพนักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จ านวน 1,250 คน

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลก
การศึกษาอาชีพนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,874,550            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 4.3 1

22. โครงการพัฒนาการส่ือสารและบริหารเครือข่าย
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท่ีเข้าร่วมรับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การส่ือสารตามท่ีต้ังไว้ได้

ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ีเข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 80)

1,511,000            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

23. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ขับเคล่ือน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ 2567

บุคลากรศูนย์ขับเคล่ือนการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 100 คน

ร้อยละของบุคลากรของศูนย์ขับเคล่ือนการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  (ร้อยละ 90)

810,200              ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

24. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้มีคุณูปการด้านการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1. ผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและ
ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สังกัด สป.ศธ. , สอศ., สพฐ., กศน., สช. 
จ านวน 40 คน 
2. ผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา บุคคล หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จ านวน 10 คน/
หน่วยงาน

1. ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ี
ประจักษ์ และผู้มีคุณูปการด้านการศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการเชิดชูเกียรติให้
เห็นเป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน
2. ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี มีแรงบันดาลใจในการพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
3. ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับการพัฒนา
และเพ่ิมพูนทัศนะด้านการศึกษา เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,078,000            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

25. โครงการยกระดับการส่งเสริมทักษะอาชีพ
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 150 คน
2. ตัวแทนสถานประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 50 คน
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 200 คน

หน่วยงานทางการศึกษามีการส่งเสริมทักษะอาชีพให้
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนตรงกับความต้องการ
ของตลาดงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดงานเพ่ิมข้ึนทุกปี

2,350,000            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 4.3 1
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ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

26. โครงการส่งเสริมทักษะครูแนะแนว
เพ่ือการมีงานท าจังหวัดชายแดนภาคใต้

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 300 คน

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะ
ครูแนะแนวเพ่ือการมีงานท าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ร้อยละ 80)

1,508,400            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 5.3 1

27. โครงการส่งเสริมทักษะบุคลากรศูนย์ขับเคล่ือน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ 2567

บุคลากรศูนย์ขับเคล่ือนการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 100 คน

ร้อยละของบุคลากรของศูนย์ขับเคล่ือนการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ  (ร้อยละ 90)

1,596,800            ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

28. โครงการส่ือสร้างสรรค์พัฒนาการศึกษา
สู่ยุคดิจิทัล

บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ศค.จชต. 
จ านวน 150 อัตรา

ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้เข้าร่วมโครงการ 
(เฉล่ียไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)

827,000              ศค.จชต. 1 1 010202 12 5 1

29. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
2. ผู้ปฏิบัติงานความร่วมมือด้านการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 150 คน

1. จ านวนชุดข้อมูลสารสนเทศความร่วมมือด้าน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีสามารถ
น าไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จ านวน 1 ชุด)
2. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานความร่วมมือด้าน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ (ร้อยละ 80)

2,640,000            ศค.จชต. 1 1 010202 88888 5 3.1 1

30. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน
เอกชนในโครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ

17 โรง จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (17 โรง)

          48,105,800 สช. 1 1 010202 12 5 1

31. เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,144 แห่ง
ผู้สอน 12,182 คน

จ านวนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการสนับสนุน
(2,144 แห่ง)

         509,304,000 สช. 1 1 010202 12 5 1
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32. เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ 402 แห่ง 1,150 คน จ านวนสถาบันศึกษาปอเนาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีได้รับการสนับสนุน (402 แห่ง)

          32,424,000 สช. 1 1 010202 12 5 1

33. เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญในระบบส าหรับครูผู้สอนศาสนา

161 โรง 626 คน จ านวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับ
การสนับสนุน (161 โรง)

          15,024,000 สช. 1 1 010202 12 5 1

34. เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
นอกระบบท่ีสอนศาสนาอย่างเดียว

12 โรง 32 คน จ านวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
นอกระบบท่ีสอนศาสนาอย่างเดียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการสนับสนุน (12 โรง)

              912,000 สช. 1 1 010202 12 5 1

35. เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้

8,276 คน 301 โรง จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอุดหนุน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (8,276 คน)

         248,280,000 สช. 1 1 010202 12 5 1

36. เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

101,892 คน  271 โรง จ านวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(101,841 คน)

          94,684,100 สช. 1 1 010202 12 5 1

37. โครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการ
ทางศาสนาท่ีถูกต้อง เพ่ือสืบสานและรักษา
พหุวัฒธรรมท่ีดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้*

นักเรียน 191,024 คน
ครูผู้สอน 16,300 คน

1. จ านวนเด็กและเยาวชนในทุกศาสนาของพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการส่งเสริม
และสนับสนุนเพ่ือให้เป็นคนดีตามหลักการทาง
ศาสนาของทุกศาสนา (ไม่น้อยกว่า 191,024 คน)
2. ผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ี
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีจ าเป็นตามหลักการ
ทางศาสนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)

         446,085,600 สช. 1 1 010202 12 5 2.7 1
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38. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ควบคู่ภาษา
ถ่ินและภาษานานาชาติ*

ครู 3,434 คน 
นักเรียน 400 คน

1. จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้และ
การส่ือสารในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (3,434 คน)
2. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการฝึกทักษะภาษาไทย
เพ่ือการเรียนรู้และการส่ือสาร ( 400 คน)
3. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาสามารถ
จัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน การคิด การเขียนภาษาไทย
เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
(ร้อยละ 80)
4.  ร้อยละของนักเรียนในพ้ืนท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินทักษะการอ่านและการเขียน 
(ร้อยละ 60)

          26,997,600 สช. 1 1 010202 12 5 5.3 1

39. โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้*

176 โรง 1. จ านวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่
วิชาสามัญในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
เพ่ือให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ (12 โรง)
2. จ านวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่
วิชาสามัญในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับ
การสนับสนุนส่ือ และอุปกรณ์พ้ืนฐานห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ (50 โรง)
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนในห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (ร้อยละ 80)

          35,500,000 สช. 1 1 010202 12 5 2.2 1
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40. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือเยาวชน 
ครอบครัว ชุมชนรอบสถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างย่ังยืน*

18,650 คน 1.จ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องรอบสถานศึกษา 
ร่วมพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(18,650 คน)
2.ร้อยละของผู้บริหาร ครู และนักเรียนท่ีได้รับ
การพัฒนา มีทักษะ องค์ความรู้ ในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของเยาวชนท่ีได้รับการพัฒนามี
ทัศนคติท่ีดี และมีภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้จักจัดการปัญหา
และสามารถรับมือกับภัยในรูปแบบใหม่ในสังคมได้
(ร้อยละ 85)

          55,119,900 สช. 1 1 010202 12 5 1.4 1

41. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะ
โภชนาการต่ าของเด็กเล็กในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้*

9,244 คน 1. จ านวนเด็กอายุ 2-5 ปี ท่ีได้รับการช่วยเหลือ
ทางด้านสุขภาพ (9,244 คน)
2. ร้อยละของเด็กเล็กช่วงอายุ 2-5 ปี ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ มีปัญหาสุขภาวะและ
ภาวะโภชนาการต่ าลดลง (ร้อยละ 80 )

          33,278,400 สช. 1 1 010202 12 5 3.2 1

42. โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี "ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน"*

15 คน 1. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน
ต้นแบบด้านการเกษตร (15 คน)
2. ร้อยละของนักเรียนต้นแบบได้รับทุนการศึกษา
ต่อเน่ือง (ร้อยละ 100)

              300,000 สช. 1 1 010202 12 5 4.3 1

43. โครงการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนมุ่งสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างย่ังยืน

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 1,260 คน 1. จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีได้รับ
การพัฒนา (1,260 คน)
2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน
เอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภูมิคุ้มกันและทัศนคติ
เชิงบวกต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 80)

          11,879,500 สช. 1 1 010202 12 5 1
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44. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546

636 คน 1. จ านวนพนักงานราชการครู เจ้าหน้าท่ีสช.อ าเภอ
และสช.จังหวัด ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนา 
(จ านวน 636 คน)
2. ร้อยละของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้ส่ือเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 สู่การใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ การใช้ส่ือเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา (ร้อยละ 85)

            3,695,000 สช. 1 1 010202 12 5 2.1 1

45. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
เอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบบูรณาการ

14,200 คน 1. จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (14,200 คน)
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนา มีคุณภาพ
มีทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสมกับ
การเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท
(ร้อยละ 80)

          53,352,700 สช. 1 1 120101 12 5 2.3 1
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46. โครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
ด้วยระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

720 คน 1. จ านวนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา (720 คน)
2. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้
ด้วยระบบส่ือการเรียนการสอนดีข้ึน (ร้อยละ 80)

            4,567,500 สช. 1 1 010202 12 5 2.5 1

47. โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการเรียนรู้และส่ือสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,089 คน
18 โรง

1. จ านวนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา (1,089 คน)
2. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษดีข้ึน (ร้อยละ 80)

            4,717,900 สช. 1 1 010202 12 5 2.3 1

48. โครงการปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พ.ศ. 2546 ส าหรับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม

1 หลักสูตร 1. จ านวนหลักสูตรอิสลามศึกษา ท่ีได้รับ
การปรับปรุง (1 หลักสูตร)
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญสามารถน าหลักสูตรฯ
ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ (ร้อยละ 90)

4,081,500 สช. 1 1 010202 12 5 1
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49. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

3,227 คน จ านวนผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติว่าด้วย
การจัดการศึกษาเอกชน (3,227 คน)

3,915,500            สช. 1 1 010202 12 5 1

50. โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพประชาชนจังหวัด
ชายแดนใต้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วย ปราชญ์ผู้น าด้านเกษตร 
ผู้บริหาร/ ครูโรงเรียน ตชด. นักเรียน/
ผู้ปกครอง/ประชาชนพ้ืนท่ีใกล้เคียง โรงเรียน
ตชด. และบุคลากร ศฝช.ปัตตานี

1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกิดทักษะและมีความตระหนักในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนินชีวิตเพ่ือลด
รายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้แก่ตัวเอง ครอบครัวและชุมชน 
(ร้อยละ 80 )
2.ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมให้บริการกับ
ประชาชนในระดับพ้ืนท่ี(ร้อยละ 80 )

            5,309,200 กศน. 1 12 010202 12 5 1

51. โครงการกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ เยาวชนนอกระบบชายแดนใต้ จ านวน 9,800 คน 
ประกอบด้วย 
1. จังหวัดนราธิวาส จ านวน 2,380 คน  
2. จังหวัดยะลา จ านวน 1,880 คน 
3. จังหวัดปัตตานี จ านวน 2,280 คน
4. จังหวัดสตูล จ านวน 1,780 คน
5. จังหวัดสงขลา (4 อ าเภอ) จ านวน 1,480 คน

ร้อยละของเยาวชนนอกระบบชายแดนใต้มี
ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ รวมท้ังพัฒนาทักษะด้านกีฬา
(ร้อยละ 80 )

            5,708,700 กศน. 1 12 010202 12 5 3

52. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงานราชการ

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านเกณฑ์
การอบรมน าความรู้ท่ีได้รับตามหลักสูตรไปใช้
ในการฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

            3,313,140 กศน. 1 1 010202 12 5 1
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53. โครงการติดตามและประสานแผน
การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักศึกษา กศน. ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม กศน.

1. การด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับงบประมาณ
ปกติและงบพัฒนาในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนใต้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
จัดกิจกรรมได้ส าเร็จตามเป้าหมายและเป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผน  
2. ได้รับทราบผลการประเมินโครงการและน าผลไป
พัฒนาปรับปรุงโครงการและการบริหารจัดการ
โครงการต่อไป

              875,000 กศน. 1 1 010202 12 5 1

54. โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศเยาวชน
ชายแดนใต้*

1. กิจกรรมท่ี 1 เยาวชนนอกระบบชายแดนใต้
จ านวน 9,780 คน (ต าบลละ 30 คน จ านวน
326 ต าบล) (จังหวัดปัตตานี จ านวน 3,450 คน
จังหวัดยะลาจ านวน 1,740 คน จังหวัดนราธิวาส
จ านวน 2,310 คน จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ
จ านวน 1,200 คน และจังหวัดสตูล จ านวน
1,080 คน) 
2. กิจกรรมท่ี 2 เยาวชนนอกระบบชายแดนใต้
จ านวน 6,520 คน ท่ีผ่านการคัดเลือกจาก
กิจกรรมท่ี 1 (ต าบลละ 20 คน จ านวน 326 ต าบล)
 (จังหวัดปัตตานี จ าวน 2,300 คน
จังหวัดยะลา จ านวน 1,160 คน จังหวัด
นราธิวาส จ านวน 1,540 คน จังหวัดสงขลา 
4 อ าเภอ จ านวน 800 คน และจังหวัดสตูล
จ านวน 720 คน) 
3. กิจกรรมท่ี 3 เยาวชนนอกระบบชายแดนใต้
จ านวน 3,260 คน ท่ีผ่านการคัดเลือกจาก
กิจกรรมท่ี 2 (ต าบลละ 10 คน จ านวน 326
ต าบล) (จังหวัดปัตตานี จ านวน 1,150 คน
จังหวัดยะลา จ านวน 580 คน จังหวัดนราธิวาส
จ านวน 770 คน จังหวัดสงขลา จ านวน 400 คน
และจังหวัดสตูล จ านวน 360 คน) 

ร้อยละของเยาวชนนอกระบบชายแดนใต้
เห็นช่องทางในการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถ
สร้างรายได้ (ร้อยละ 80)

          11,846,500 กศน. 1 1 010202 12 5 4.3 1
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55. โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

1. นักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รุ่นท่ี 13/2566 จ านวน 100 คน
2. นักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รุ่นท่ี 14/2567 จ านวน 100 คน

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้
จากการฝึกทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงข้ึนก่อให้เกิดรายได้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
มีความสมัครสมานสามัคคีความปรองดอง
สมานฉันท์ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขภายใต้ร่วมพระบารมี
(ร้อยละ 80)

            3,300,000 กศน. 1 010202 12 5 4.3

56. โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ

1. เยาวชนและนักศึกษา ในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ 7,740 คน (จังหวัดปัตตานี 3,520 คน
จังหวัดยะลา 2,000 คน จังหวัดนราธิวาส 
1,140 คน จังหวัดสงขลา 1,000 คน และ
จังหวัดสตูล 80 คน) 
2. ครู กศน.ประจ าสถาบันศึกษาปอเนาะ 
316 คน (จังหวัดปัตตาตี 145 คน จังหวัดยะลา
67 คน จังหวัดนราธิวาส 59 คน จังหวัดสงขลา
41 คนและจังหวัดสตูล 4 คน) 
3. ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ 387 คน
(จังหวัดปัตตานี  176 คน จังหวัดยะลา 100 คน
จังหวัดนราธิวาส 57 คน จังหวัดสงขลา 50 คน
และจังหวัดสตูล 4 คน) 
4. สถาบันศึกษาปอเนาะเป้าหมาย 387 แห่ง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอจังหวัดสงขลา 
(จังหวัดปัตตานี  176 แห่ง จังหวัดยะลา 
100 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 57 แห่ง จังหวัด
สงขลา จ านวน 50 แห่ง และจังหวัดสตูล  
4 แห่ง)

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายใช้ทักษะอาชีพสู่
การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ(ร่วมกับชุมชน) ทักษะ
ภาษาไทยในการสร้างช่องทางการประกอบอาชีพ
สู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองและสถาบันศึกษา
ปอเนาะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 25)
2. ร้อยละของเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
เป้าหมาย มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย
ท่ีถูกต้อง (ร้อยละ 50 )

          14,432,100 กศน. 1 1 010202 12 5 4.3 1
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57. โครงการลูกเสือจิตอาสา กศน.ชายแดนใต้* กลุ่มเป้าหมายจ านวน 2,044 คน ดังน้ี 
ส านักงาน กศน.จังหวัดยะลา จ านวน 372 คน 
ส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จ านวน 556 คน
ส านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จ านวน 
602 คน ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล จ านวน 326
 คน และส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
จ านวน 188 คน

1. ร้อยละของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับทักษะองค์ความรู้ตามกระบวนการลูกเสือ
และปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีการพัฒนาทักษะชีวิต การรู้จักสิทธิและหน้าท่ี
และการสร้างจิตสาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์และ
จิตอาสาในรูปแบบกิจการลูกเสือ กศน.ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะ
และทักษะท่ีจ าเป็นอย่างรอบด้านให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลง โดยเน้นทักษะชีวิต (ร้อยละ 80)

            3,857,960 กศน. 1 1 010202 12 5 2.7 1

58. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การส่ือสารในจังหวัดชายแดนใต้*

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการส่ือสารในชีวิต 
ประจ าวัน เพ่ือพัฒนาความเข้าใจและสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม (ร้อยละ 80)

          17,819,970 กศน. 1 1 010202 12 5 2.3 1

59. โครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพเพ่ือรองรับ
ตลาดงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ

ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะมีความพร้อมสู่
การเป็นผู้ประกอบการฮาลาล การศึกษาต่อ
สายอาชีพ

ร้อยละของ ครู กศน.กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม
ในการแนะแนวและปลูกฝังชุดความคิดแก่ผู้เรียน
ในสถาบันศึกษาปอเนาะสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ฮาลาลการศึกษาต่อสายอาชีพและการเข้าสู่
ตลาดงาน (ร้อยละ 90)

            1,298,550 กศน. 1 1 010203 12 5 4.3 1
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แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

1.4 กลุ่มโครงการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (จ านวน 1 โครงการ)

          2,300,000 

1. โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนท่ี
มีเลขประจ าตัวข้ึนต้นด้วยตัวอักษร G

จังหวัดน าร่องมีด าเนินการขับเคล่ือนการจัดการ
ศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน
ราษฎรของเด็กนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวข้ึนต้น
ด้วยตัวอักษร G (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ตาก แม่ฮ่องสอนล าพูน กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว
นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา
และปัตตานี)

ร้อยละจังหวัดน าร่องมีการขับเคล่ือนการจัดการ
ศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร
ของเด็กนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวข้ึนต้นด้วย
ตัวอักษร G (ร้อยละ 100)

2,300,000            กสภ. 1 1 010201 12 6 3.3 1

1.5 กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับต่างประเทศ 
(จ านวน 32 โครงการ)

       343,503,340 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนด้านการศึกษา SDG4

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขับเคล่ือนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนด้านการศึกษา ท้ังใน
ส่วนกลางและระดับพ้ืนท่ี
2. ระบบฐานข้อมูล ส าหรับการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตาม SDG 4 
Roadmap และรายงานผลการด าเนินงาน
การขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ด้านการศึกษา เป้าหมายหลักท่ี 4

1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการด าเนินการ
เพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ด้านการศึกษา ตาม SDG4 Roadmap 
(ร้อยละ 100)
2. ระบบฐานข้อมูลส าหรับการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตาม SDG 4 Roadmap 
มีประสิทธิภาพ จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรายงานผล
การด าเนินงานได้ครบถ้วน

          11,876,000 สนย. 1 2 020202 12 6.1 1
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แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

2. โครงการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี**

1. บุคลากร หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องใน
ระดับพ้ืนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ มีศักยภาพ
ในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เป้าหมายหลักท่ี 4 (SDG4)
2. ฐานข้อมูลผลการด าเนินงานขับเคล่ือน
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 
(SDG4)

1. ร้อยละของบุคลากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
เป้าหมายหลักท่ี 4 (SDG 4) ไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับพ้ืนท่ี (ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด)
2. ร้อยละของระดับความส าเร็จของการจัดท า
ฐานข้อมูลผลการด าเนินงานขับเคล่ือนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 (SDG4)
(ร้อยละ 80)

          17,700,000 สนย. 1 2 020202 12 6.1 1

3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้เครือข่าย
การศึกษาเพ่ือความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของ
องค์การยูเนสโก

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวคิด และองค์ความรู้
 ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้
เครือข่ายการศึกษาเพ่ือความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาติขององค์การยูเนสโก (Associated
 Schools Project : ASP) รวมถึงทักษะท่ี
จ าเป็นท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่ง
สหประชาชาติให้แก่ครู/อาจารย์ และนักเรียน
จากสถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ

1. รายงานผลการด าเนินโครงการ/และแนวปฏิบัติท่ีดี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)

              300,000 สต. 1 2 020501 12 1

4. โครงการเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผล
การศึกษาท่ัวโลก

เพ่ือน าเสนอสรุปรายงานการติดตามผล
การศึกษาท่ัวโลก (Global Education
Monitoring Report-GEMR) ให้ผู้เก่ียวข้อง
น าไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย

1. รายงานการติดตามผลการศึกษาท่ัวโลก (Global 
Education Monitoring Report-GEMR) 
(ฉบับภาษาไทย)
2. รายงานผลการด าเนินโครงการ/และแนวทาง
การขยายผล

              300,000 สต. 1 2 020202 12 1
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แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาบทบาท
ของประเทศไทยในเวทียูเนสโก

1. เพ่ือให้ความรู้ เผยแพร่ ส่งเสริมความร่วมมือ
และการด าเนินงานภายใต้เครือข่ายกรอบ
ยูเนสโกใน 5 สาขา คือ การศึกษาวิทยาศาสตร์
วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และส่ือสารมวลชน
2. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าบูรณาการ 
น าแนวคิด แนวปฏิบัติ แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น และ
น าข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาท้าทาย
ไปปรับใช้ในการด าเนินงานภายใต้กรอบ
ยูเนสโกต่อไป
 3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประสาน
ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคมในการด าเนินความร่วมมือภายใต้
กรอบยูเนสโกอย่างเข็มแข็ง

1. รายงานผลการด าเนินโครงการ/และแนวปฏิบัติท่ีดี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)

              500,000 สต. 1 2 020202 12 1

6. โครงการสัมมนาเผยแพร่และส่งเสริมเอกสาร
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกของยูเนสโก

เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เก่ียวกับเอกสาร
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และ
ความส าคัญของเอกสาร ซ่ึงส่งผลให้ได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก

1. รายงานผลการจัดโครงการ/และแนวปฏิบัติท่ีดี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

              275,000 สต. 1 2 020301 12 1
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แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

7. โครงการ “การเดินทางเยือนกระทรวง 
ศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์/
เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ 
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างปี พ.ศ. 
2566–2568”

1. เพ่ือด าเนินความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย 
2. เพ่ือสนับสนุนตรวจเย่ียมการด าเนินงานของ
ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์/เครือข่าย
ระดับภูมิภาคของซีมีโอท่ีต้ังอยู่ในประเทศไทย 
รวมท้ังรับทราบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมท่ีผ่านมา ตลอดจนร่วมหารือ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคให้เกิด
ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน
3. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ฟิลิปปินส์และไทยให้แน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน

รายงานสรุปผลนโยบายและ/แนวทางปฏิบัติส าหรับ
การพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
ของประเทศไทยและฟิลิปปินส์

                88,250 สต. 1 2 020501 12 1

8. โครงการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของซีมีโอ 
คร้ังท่ี 46

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนอาวุโส
ระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ
ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานท่ีเป็น
สมาชิกสมทบ ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับซีมีโอ มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติส าหรับการพัฒนาการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานผลการประชุมและ/แนวทางความร่วมมือ               200,000 สต. 1 2 020401 12 1

9. เงินอุดหนุนส านักงานและองค์การระหว่าง
ประเทศ (จ านวน 9 รายการ)

จ านวน 9 องค์การ/ส านักงาน/ศูนย์ภูมิภาค           93,243,800 สต.

  9.1 องค์การยูนิเซฟ 1 องค์กร               450,000 สต. 1 2 020401 12 1
  9.2 องค์การยูเนสโก 1 องค์กร           46,247,700 สต. 1 2 020401 12 1
  9.3 ส านักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ
ยูเนสโก

1 องค์กร               184,600 สต. 1 2 020401 12 1

อุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ/
ส านักงาน/ศูนย์ภูมิภาคในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
จ านวน 9 องค์การ/ส านักงาน/ศูนย์ระดับภูมิภาค
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แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
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  9.4 ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและ
บูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM)

1 ศูนย์               486,500 สต. 1 2 020401 12 1

  9.5 กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEDF) 1 กองทุน             7,000,000 สต. 1 2 020401 12 1

  9.6 ส านักงานซีเมส 1 องค์กร             9,427,600 สต. 1 2 020401 12 1
  9.7 ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED) 1 ศูนย์             3,896,700 สต. 1 2 020401 12 1
  9.8 ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ
(SPAFA)

1 ศูนย์           25,080,900 สต. 1 2 020401 12 1

  9.9 กองทุนมรดกโลก 1 กองทุน               469,800 สต. 1 2 020401 12 1
10. เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืนของซีมีโอ 
(SEAMEO SEPS)

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
ศูนย์ภูมิภาคท่ีมีท่ีต้ังในประเทศไทยในฐานะ
ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก

1 ศูนย์           26,955,900 สต. 1 2 020401 12 1

11. เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
ศูนย์ภูมิภาคท่ีมีท่ีต้ังในประเทศไทยในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

1 ศูนย์           49,716,400 สต. 1 2 020401 12 1

12. เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้
ความร่วมมือกับยูเนสโกท่ีให้แก่ประเทศสมาชิก
ยูเนสโก

แลกเปล่ียนประสบการณ์การด าเนินงานใน
งานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ 
5 สาขาของยูเนสโก (การศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และส่ือสารมวลชน)
เข้าใจเน้ือหาการอบรมและน าไปประยุกต์ปฏิบัติการ

1. รายงานผลการจัดโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

              800,000 สต. 1 2 020401 12 1

13. เงินอุดหนุนโครงการแลกเปล่ียนเจ้าหน้าท่ี
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
สหประชาชาติ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ ในการด าเนินงาน
และหารือเก่ียวกับการวางแผนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
คณะกรรมการแห่งชาติฯ ประเทศไทย 
และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติของ
ประเทศสมาชิกยูเนสโก ได้

1. รายงานผลการจัดโครงการ/และแนวปฏิบัติท่ีดี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

              800,000 สต. 1 2 020401 12 1
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แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

14. เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ เงินอุดหนุนสนับสนุนสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
ประสานงานระดับชาติเก่ียวกับศูนย์ภาษาของ
ซีมีโอ เพ่ือการจัดประชุมสัมมนาให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาภายหลังการสัมมนาระดับ
ภูมิภาคของศูนย์ภาษาซีมีโอ

รายผลการด าเนินงานโครงการ/และแนวปฏิบัติท่ีดี               300,000 สต. 1 2 020401 12 1

15. เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุน นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรทางศึกษาต่างประเทศ
เข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย

1. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนด้านวิชาการ
วัฒนธรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีความเข้าใจ และสามารถปรับเปล่ียนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางวิชาการ 
องค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงความเข้าใจด้านภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายระหว่างกัน
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

            1,000,000 สต. 1 2 020401 12 1

16. เงินอุดหนุนประจ าปีการเป็นสมาชิก
กลุ่มต่าง ๆ ในองค์การยูเนสโก

เพ่ืออุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 
ในองค์การยูเนสโก จ านวน 5 รายการ

ค่าบ ารุงสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การยูเนสโก
(จ านวน 5 รายการ)

                35,700 ส านักงาน
คณะผู้แทน
ถาวรไทย

ประจ ายูเนสโก
  ณ กรุงปารีส

1 2 020401 12 1

17. การเจรจาและประชุมนานาชาติภายใต้กรอบ
ความร่วมมือยูเนสโก

                                                   32,076,240           32,076,240 

  17.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
องค์การยูเนสโก (Executive Board) คร้ังท่ี 218 
และ 219

เข้าร่วมการประชุมเพ่ือตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินโครงการและงบประมาณ ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานท้ัง 5 สาขา ได้แก่ การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และ
ส่ือสารมวลชน ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในเวทียูเนสโก ในฐานะประเทศ
ไทยท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการบริหาร
องค์การยูเนสโก

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            5,957,440 สต. 1 2 020501 12 1
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  17.2 การประชุมสามัญของยูเนสโก คร้ังท่ี 42 
(General Conference)

เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ซ่ึงเป็น
กลไกการบริหารสูงสุดขององค์การ จัดข้ึนทุก 2 ปี 
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและรับรองข้อมติเก่ียวกับ
งบประมาณ แผนงาน และประเด็นต่างๆภายใต้
สาขาท่ีเช่ียวชาญ ได้แก่ การศึกษา
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และ
ส่ือสารมวลชน ซ่ึงประเทศไทยในฐานะสมาชิก
องค์การยูเนสโก

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            3,508,500 สต. 1 2 020501 12 1

  17.3การประชุมส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Meeting of 
The National Commission for UNESCO)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              953,700 สต. 1 2 020501 12 1

  17.4 การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ว่าด้วยการศึกษา 2030 (Asia-Pacific Meeting on 
Education 2030)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              525,200 สต. 1 2 020501 12 1

  17.5 การประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (ESD World Conference)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,126,000 สต. 1 2 020501 12 1

  17.6 การประชุม Global Education Meeting รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            2,552,100 สต. 1 2 020501 12 1

  17.7 การประชุมปฐมวัย รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            2,552,100 สต. 1 2 020501 12 1

  17.8 การประชุมนานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการ
เรียนรู้

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              865,900 สต. 1 2 020501 12 1

  17.9 การประชุมระดับโลกว่าด้วยทรัพยากร
ทางการศึกษาแบบเปิด (OER)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              949,000 สต. 1 2 020501 12 1

  17.10 การประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย ASPnet รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              953,700 สต. 1 2 020501 12 1

1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือยูเนสโก
ในการพัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทียูเนสโก
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ และรับทราบข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการศึกษาและ
สังคมท่ีย่ังยืนของไทย
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  17.11 การประชุมคณะกรรมการสภาประสานงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการมนุษย์และชีวมณฑล
 (International Coordinating Council (ICC) of 
the Man and the Biosphere (MAB) 
Programme)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              367,800 สต. 1 2 020501 12 1

  17.12 การประชุมเครือข่ายพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล
ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Biosphere Reserves 
Network (SseaBRnet) Meeting)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              220,800 สต. 1 2 020501 12 1

  17.13 การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติ (IHP 
Intergovernmental Council)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              367,800 สต. 1 2 020501 12 1

  17.14 การประชุมสภาบริหารคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (IOC Executive
 Council )

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              367,800 สต. 1 2 020501 12 1

  17.15 การประชุมสภาบริหารคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (IOC Executive
 Council )

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              367,800 สต. 1 2 020501 12 1

  17.16 การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (IOC Assembly)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              367,800 สต. 1 2 020501 12 1

  17.17 การประชุมนานาชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
โลกของยูเนสโก (International Conference on 
UNESCO Global Geoparks)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              367,800 สต. 1 2 020501 12 1

  17.18 การประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ 
(Intergovernmental Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage - ICH)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              877,700 สต. 1 2 020501 12 1
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  17.19 การประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ (Convention Concerning the 
Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              877,700 สต. 1 2 020501 12 1

  17.20 การประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network 
Annual Meeting)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              272,800 สต. 1 2 020501 12 1

  17.21 การประชุมการศึกษาอนุรักษ์และ
การบูรณปฏิสังขรณ์มรดกทางวัฒนธรรม
(ICCROM)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              569,800 สต. 1 2 020501 12 1

  17.22 การประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม (Convention for the 
Protection and Promotion of 
the Diversity of Cultural Expressions)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              578,100 สต. 1 2 020501 12 1

  17.23 การประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศ
ว่าด้วยชีวจริยธรรม(The International
Bioethics Committee-IBC)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              527,400 สต. 1 2 020501 12 1

  17.24 การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยชีวจริยธรรม Intergovernmental
Bioethics Committee – IGBC)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              881,900 สต. 1 2 020501 12 1

  17.25 การประชุมคณะกรรมาธิการโลก
ว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (World Commission on Ethics
of Scientific Knowledge and Technology - 
COMEST)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              527,400 สต. 1 2 020501 12 1
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  17.26 การประชุมคณะกรรมการสภาระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการจัดการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม (The Intergovernmental Council 
(IGC) of the Management of Social 
Transformations (MOST) Programme)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              527,400 สต. 1 2 020501 12 1

  17.27 การประชุมระหว่างประเทศระดับ
รัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีระดับสูงท่ีรับผิดชอบ
ด้านการพลศึกษาและการกีฬา (The International
 Conference of Ministers and Seniors 
Officials Responsible for Physical Education 
and Sport: MINEPS)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              527,400 สต. 1 2 020501 12 1

  17.28 การประชุม Futures Literacy รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              527,400 สต. 1 2 020501 12 1

  17.29 การประชุมระหว่างภาคีของอนุสัญญา
นานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
ในการกีฬา (The Conference of Parties to the 
International Convention against Doping in 
Sport)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              527,400 สต. 1 2 020501 12 1

  17.30 การประชุมสารนิเทศเพ่ือปวงชน 
(Information for All Programme: IFAP)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              548,400 สต. 1 2 020501 12 1

  17.31 โครงการมรดกความทรงจ าแห่งโลก 
Memory of the World Programme (MOW) 
ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              289,000 สต. 1 2 020501 12 1

  17.32 การประชุมมรดกความทรงจ าแห่งโลก 
(Memory of the World Programme: MoW)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              548,400 สต. 1 2 020501 12 1
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  17.33 การประชุมคณะกรรมการสภาระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยโครงการระหว่างชาติเพ่ือพัฒนาการ
ส่ือสาร (International Programme
for the Development of Communication
- IPDC)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,096,800 สต. 1 2 020501 12 1

18. โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติภายใต้
กรอบความร่วมมือพหุภาคี(ท่ีไม่ใช่สหประชาชาติ)

            5,239,950 

  18.1 การประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            2,606,000 สต. 1 2 020501 12 1

  18.2 การประชุม OECD Education Policy 
Committee

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,071,000 สต. 1 2 020501 12 1

  18.3 การประชุมภายใต้โครงการความร่วมมือ 
OECD

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              701,000 สต. 1 2 020501 12 1

  18.4 การประชุมสภาบริหารของโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 
Governing Board)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              670,500 1 2 020501 12 1

  18.5 การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม (ASEM 
Education Ministers' Meeting: ASEMME) และ 
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซม (ASEM Senior 
Officials' Meeting - SOM)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              191,450 สต. 1 2 020501 12 1

19. การเจรจาและการประชุมนานาชาติในกรอบ
ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศภายใต้
สหประชาชาติ

            6,075,700 

  19.1 การประชุมร่วมกับ World Bank รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,848,380 สต. 1 2 020501 12 1

  19.2 การประชุมร่วมกับ UNICEF รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,888,380 สต. 1 2 020501 12 1

1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือพหุภาคี
และพันธกรณีระหว่างประเทศในการพัฒนา
ประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวที
นานาชาติ

1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ
พหุภาคีและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ในการพัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
3. แลกเปล่ียนความคิดเห็น และเรียนรู้ องค์ความรู้
ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมการประชุมและการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่พัฒนาการด้าน
การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ
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  19.3 การประชุมในกรอบความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ภายใต้สหประชาชาติ

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,169,470 สต. 1 2 020501 12 1

  19.4 การประชุมทางการเมืองระดับสูงว่าด้วย
 การพัฒนาท่ีย่ังยืน วาระ 2030 (High-level 
Political Forum on Sustainable Development)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,169,470 สต. 1 2 020501 12 1

20. การเจรจาและประชุมนานาชาติภายใต้กรอบ
อนุสัญญาและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน

            4,374,100 

  20.1 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สถานภาพสตรี (Commission on the Status of 
Women -CSW)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,152,970 สต. 1 2 020501 12 1

  20.2 การประชุมท่ีเก่ียวข้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคี

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              915,190 สต. 1 2 020501 12 1

  20.3 การประชุมเพ่ือน าเสนอรายงานประเทศ
ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,152,970 สต. 1 2 020501 12 1

  20.4 การประชุมข้อตกลงระหว่างประเทศ
ว่าด้วยผู้ล้ีภัยและข้อตกลงระหว่างประเทศ
เพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐานท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ
และปกติ (Global Compact on Refugees -
GCR & Blobal Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration - GCM)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

            1,152,970 สต. 1 2 020501 12 1

1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ
พหุภาคีและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ในการพัฒนาประเทศไทยและคนไทย
2. ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
3. แลกเปล่ียนความคิดเห็น และเรียนรู้ 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมการประชุมและ
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่พัฒนาการ
ด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ

3. แลกเปล่ียนความคิดเห็น และเรียนรู้
องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมการประชุมและ
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่พัฒนาการ
ด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ
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21. การเจรจาและประชุมนานาชาติ
กรอบความร่วมมือซีมีโอ

            2,126,500 

  21.1 การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังท่ี 53

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์
 และวัฒนธรรมของประเทศไทย

              529,500 สต. 1 2 020501 12 1

  21.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์
ระดับภูมิภาคของซีมีโอ (20 การประชุม)

            1,597,000 

     1) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของซีมีโอ - ซีมีโอเซล

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                73,800 สต. 1 2 020501 12 1

     2) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของซีมีโอ - ซีมีโออินโนเทค

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              109,800 สต. 1 2 020501 12 1

     3) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
ภาษาของซีมีโอ-ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                76,300 สต. 1 2 020501 12 1

     4) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ-ซีมีโอคีเท็ป
ด้านคณิตศาสตร์

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                79,300 สต. 1 2 020501 12 1

     5) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ของซีมีโอ-ซีมีโอคีเท็ป
ด้านวิทยาศาสตร์

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                79,300 สต. 1 2 020501 12 1

     6) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของซีมีโอ – ซีมีโอเรคแซม

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                65,800 สต. 1 2 020501 12 1

     7) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยภาษา
ของซีมีโอ – ซีมีโอเรลค์

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                70,800 สต. 1 2 020501 12 1

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการไทย
และบุคลากรด้านการศึกษา ได้มีส่วนร่วม
พิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
พัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังในระยะ
ส้ันและระยะยาว

เพ่ือรับทราบข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน/
แผนงานการด าเนินงานองศูนย์ฯ โดยเข้าร่วม
พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงาน และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ เพ่ือให้ศูนย์ฯ 
สามารถด าเนินโครงการและกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาด้าน
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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     8) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
การฝึกอบรมและการจัดการศึกษาของซีมีโอ –
ซีมีโอรีแทรค

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                76,800 สต. 1 2 020501 12 1

     9) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
การอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ-
ซีมีโอไรเฮด

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                84,800 สต. 1 2 020501 12 1

     10) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
การเรียนแบบเปิดของซีมีโอ–ซีมีโอซีโมเลค

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                87,300 สต. 1 2 020501 12 1

     11) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัด
การศึกษาพิเศษของซีมีโอ–ซีมีโอเซ็น

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                73,800 สต. 1 2 020501 12 1

     12) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคนิค
และอาชีวศึกษาของซีมีโอ–ซีมีโอโวคเทค

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              110,300 สต. 1 2 020501 12 1

    13) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
พัฒนาการศึกษาทางเทคนิคของซีมีโอ-ซีมีโอเท็ด

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                73,800 สต. 1 2 020501 12 1

     14) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
พัฒนาการศึกษาในชุมชนของซีมีโอ-ซีมีโอเซ็ด

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                70,800 สต. 1 2 020501 12 1

     15) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
ดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยและบทบาทสถาบัน
ครอบครัวของซีมีโอ-ซีมีโอซีเซ็ป

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                76,300 สต. 1 2 020501 12 1

     16) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
ชีววิทยาเขตร้อนของซีมีโอ–ซีมีโอไบโอทรอป

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                76,300 สต. 1 2 020501 12 1

     17) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยอาหาร
และโภชนาการของซีมีโอ–ซีมีโอเรคฟอน

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                76,300 สต. 1 2 020501 12 1

     18) การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
วิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ-ซีมีโอ
เซียร์ก้า

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                86,300 สต. 1 2 020501 12 1

เพ่ือรับทราบข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน/
แผนงานการด าเนินงานองศูนย์ฯ โดยเข้าร่วม
พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงาน และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ เพ่ือให้ศูนย์ฯ 
สามารถด าเนินโครงการและกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาด้าน
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

     19) การประชุมเครือข่ายระดับภูมิภาค
ว่าด้วยวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของ
ซีมีโอ - ทรอปเมด เน็ตเวิร์ค

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                73,800 สต. 1 2 020501 12 1

     20)  การประชุมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
การศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของ
ซีมีโอ - ซีมีโอแชท

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

                75,300 สต. 1 2 020501 12 1

22. โครงการความร่วมมือกับอาเซียน           5,309,500 
  22.1 การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษา
ของอาเซียน และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึง
พิจารณาแผนงานด้านการศึกษาภายใต้กรอบความ
ร่วมมือกับอาเซียนก่อนเสนอท่ีประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านการการศึกษาของอาเซียนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและรับรอง

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              390,600 สต. 1 2 020501 12 1

  22.2 การประชุม ASEAN - China Education 
Cooperation Week

1. พิจารณาวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และจีนและแลกเปล่ียนทางวิชาการ 
 2. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมระหว่างอาเซียน-จีน ซ่ึงเป็น
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและ
การแลกเปล่ียนระดับประชาชนในการศึกษา
ทุกระดับต้ังแต่ระดับปฐมวัย การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา
ตลอดจนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและการวิจัย
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน และการแลกเปล่ียน
เยาวชน

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              557,000 สต. 1 2 020501 12 1
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  22.3 การประชุม ASEAN-Russia Forum on 
Education

1. พิจารณาวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
รัสเซียเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการ
ศึกษา อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา
พัฒนาและส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่าง
ประชาชนและทางวิชาการ ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน 
2. สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ
รัสเซีย

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              557,000 สต. 1 2 020501 12 1

  22.4 การประชุม ASEAN TVET Council (ATC) 1. เป็นเวทีปรึกษาหารือและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเก่ียวกับ
การจัดการอาชีวศึกษาของผู้แทนภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง
การบริหารจัดการและพัฒนาการด าเนินงาน
ของสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึก
อบรมแห่งอาเซียน (ASEAN TVET Council :
ATC)
2. ส่งเสริมการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ATC Work Plan 2021-2030

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              240,200 สต. 1 2 020501 12 1

  22.5 การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษา
ของอาเซียน+3

เพ่ือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึง
พิจารณาแผนงานด้านการศึกษาภายใต้กรอบความ
ร่วมมือกับอาเซียนกับ จีน เกาหลี และญ่ีปุ่น ก่อน
เสนอท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้านการการศึกษาของอาเซียน+3 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและรับรอง

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              317,600 สต. 1 2 020501 12 1
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  22.6 การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษา
ในกรอบสุดยอดเอเชียตะวันออก

เพ่ือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึง
พิจารณาแผนงานด้านการศึกษาภายใต้กรอบ
ความร่วมมือกับอาเซียน บวกออสเตรเลีย จีน
อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย และ
อเมริกา ก่อนเสนอท่ีสุดยอดเอเชียตะวันออก
ด้านการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
รับรอง

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ความร่วมมือ

              313,600 สต. 1 2 20501 12 1

  22.7 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีตกหล่นในอาเซียน

1. เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล เรียนรู้อุปสรรค 
การบริหารจัดการ รวมท้ังแนวปฏิบัติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน ามาบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กและเยาวชน
ท่ีตกหล่นของไทย
2. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

1. รายงานข้อมูลอุปสรรคและแนวทางการด าเนินงาน
ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีตกหล่น
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. แนวทางน าความรู้ท่ีได้แลกเปล่ียนระหว่างกันไปปรับ
ใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย

            2,933,500 สต. 1 2 20501 12 1

23. โครงการเจรจาความร่วมมือระดับทวิภาคี             5,443,250 

  23.1 การประชุม British Education Training 
and Technology (BETT) Asia 2024

1. เพ่ือเป็นเวทีการอภิปรายด้านการศึกษา 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม แลกเปล่ียนข้อมูล
เก่ียวกับอุตสาหกรรมทางการศึกษา
 2. ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ด้านการศึกษาและบทบาทของไทยกับ
หน่วยงานของประเทศต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน

1. รายงานสรุปผลการประชุม
2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางความร่วมมือเพ่ือน าไปปรับใช้
ในการพัฒนาการศึกษาไทย

              399,600 สต. 1 2 020501 12 1

  23.2 การประชุมระดับโลกด้านการศึกษา 2024 
(Education World Forum: EWF)

1. เพ่ือเป็นเวทีนานาชาติในการน าเสนอวิสัยทัศน์ 
และนโยบายด้านการศึกษาของไทย
2. ผู้แทนของประเทศไทยได้ร่วมแลกเปล่ียนข้อมูล
 ประสบการณ์ด้านการศึกษากับนานาชาติ
3. ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ด้านการศึกษาและบทบาทของไทยกับ
หน่วยงานของประเทศต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน

1. รายงานสรุปผลการประชุม
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับใช้ในการพัฒนา
การศึกษาไทย

            1,389,100 สต. 1 2 020501 12 1
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งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

  23.3 การประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา
ระดับทวิภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบ
ทวิภาคี ระหว่างกระทรวงศึกษาไทยกับ
ประเทศคู่ภาคี
2. ก าหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศคู่ภาคี

1. รายงานสรุปผลการประชุม
2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางความร่วมมือเพ่ือน าไปปรับใช้
ในการพัฒนาการศึกษาไทย

              479,900 สต. 1 2 020501 12 1

  23.4 การประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา
ระดับทวิภาคีกับประเทศญ่ีปุ่น

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบ
ทวิภาคี ระหว่างกระทรวงศึกษาไทยกับ
ประเทศคู่ภาคี
2. ก าหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศคู่ภาคี

1. รายงานสรุปผลการประชุม
2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางความร่วมมือเพ่ือน าไปปรับใช้
ในการพัฒนาการศึกษาไทย

              656,090 สต. 1 2 020501 12 1

  23.5 การประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา
ระดับทวิภาคีกับเครือรัฐออสเตรีย

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบ
ทวิภาคี ระหว่างกระทรวงศึกษาไทยกับ
ประเทศคู่ภาคี
2. ก าหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศคู่ภาคี

1. รายงานสรุปผลการประชุม
2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางความร่วมมือเพ่ือน าไปปรับใช้
ในการพัฒนาการศึกษาไทย

            1,166,080 สต. 1 2 020501 12 1

  23.6 การประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา
ระดับทวิภาคีกับประเทศฟินแลนด์

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบ
ทวิภาคี ระหว่างกระทรวงศึกษาไทยกับ
ประเทศคู่ภาคี
2. ก าหนดทิศทางและแนวโน้มความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศคู่ภาคี

1. รายงานสรุปผลการประชุม
2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางความร่วมมือเพ่ือน าไปปรับใช้
ในการพัฒนาการศึกษาไทย

            1,352,480 สต. 1 2 020501 12 1

24. โครงการประชุมการเจรจาความร่วมมือระหว่าง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

          19,059,050 
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
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ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

  24.1 การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก องค์การ
ยูเนสโก

เพ่ือเข้าร่วมประชุมในฐานะท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการมรดกโลก

1. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/ข้อเสนอแนะ 
2. จ านวนประเด็นความร่วมมือ

              306,500 ส านักงาน
คณะผู้แทน
ถาวรไทย
ประจ า

ยูเนสโก ณ 
กรุงปารีส

1 2 020501 12 1

  24.2 การประชุมคณะกรรมการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ องค์การยูเนสโก

1. แลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์
รวมท้ัง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
2. คณะกรรมการประเมินผลข้อเสนอมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของรัฐภาคี
(Evaluation Body) เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนางานด้านการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของประเทศไทย 
และองค์การยูเนสโก

1. ระดับความส าเร็จในการน าความรู้ ความเข้าใจและ
ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมในคร้ังน้ีไปใช้พัฒนางานด้าน
การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของ
ประเทศไทย
2. จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของมรดกทางวัฒนธรรม
ท่ีจับต้องไม่ได้ของประเทศไทย ในบัญชีตัวแทน
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของ
มวลมนุษยชาติ
3. จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของพันธมิตรของประเทศไทย
ท้ังในกรอบภารกิจงานด้านการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้และกรอบงาน
โดยรวมขององค์การยูเนสโก

              368,400 ส านักงาน
คณะผู้แทน
ถาวรไทย
ประจ า

ยูเนสโก ณ 
กรุงปารีส

1 2 020501 12 1

  24.3 การเจรจาความร่วมมือด้านระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. เจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 
2. แลกเปล่ียนประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่
เพ่ือพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ

รายงานผลการเจรจาความร่วมมือด้านการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และ/แนวทางความร่วมมือ

              999,000 ก.ค.ศ. 1 2 020501 12 1
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แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

  24.4 การประชุมสมัชชาสมัยสามัญสภาการศึกษา
ผู้ใหญ่ระหว่างประเทศ (ICAE 11th World 
Assembly)

ความร่วมมือทางวิชาการกับ ICAE เพ่ือให้ผู้บริหาร
ส านักงาน กศน. มีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย ก้าวไกล
ย่ิงข้ึน  อันส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน กศน. ท่ีมีรูปแบบใหม่ ๆ และมีคุณภาพ
ในระดับสากล

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาทางวิชาการระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
ICAE ของประเทศไทย
2. ร้อยละการขยายผลน าแนวคิดใหม่ ๆและแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาใช้ในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบต่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
ในระดับสากล

              443,000 กศน. 1 2 020501 12 1

  24.5 การประชุมสมัชชาสมัยสามัญของสมาพันธ์
การศึกษาพ้ืนฐานและการศึกษาผู้ใหญ่แห่งภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟิกใต้ (The 15th ASPBAE’s General 
Assembly 2024)

ความร่วมมือทางวิชาการกับ ASPBAE ท าให้
ผู้บริหารส านักงาน กศน. มีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย
ก้าวไกลย่ิงข้ึน อันส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน กศน. ท่ีมีรูปแบบใหม่ ๆ และ
มีคุณภาพในระดับสากล

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาทางวิชาการระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก 
ASPBAE ของประเทศไทย
2. ร้อยละการขยายผลองค์ความรู้ แนวคิด และ
แผนการด าเนินงานด้านการศึกษาผู้ใหญ่หรือ
การศึกษานอกระบบมาพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการและขยายภาคีเครือข่ายต่างประเทศใน
อนาคตระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ASPBAE

              118,900 กศน. 1 2 020501 12 1

  24.6  การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก (46th 
Session of the General Conference of the 
UNESCO)

ความร่วมมือทางวิชาการกับ UNESCO เพ่ือให้
ผู้บริหารส านักงาน กศน. มีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย ก้าว
ไกลอันส่งผลต่อการด าเนินงานของส านักงาน กศน.
 ท่ีมีรูปแบบใหม่ ๆ และมีคุณภาพในระดับสากล

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาทางวิชาการระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก 
UNESCO 
 2. แนวทางขยายภาคีเครือข่ายต่างประเทศในอนาคต
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก UNESCO

              407,700 กศน. 1 2 020501 12 1

  24.7 การประชุมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการ
ส่ือสารวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์โดยสมาพันธ์
นานาชาติ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยสมาพันธ์แหล่งเรียนรู้
ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ด้านการจัดแสดงท้องฟ้าจ าลองนานาชาติ โดยน า
ความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดจนเกิดเป็น
ผลประโยชน์ต่อสาธารณะและจัดการโครงการ
เชิงรุกในอนาคต

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทางปฏิบัติท่ีดี
เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และด้านการจัดแสดงท้องฟ้าจ าลอง
นานาชาติของประเทศไทย

              372,800 กศน. 1 2 020501 12 1

145Iหน้า



แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

  24.8 การประชุมเจรจาความร่วมมือพัฒนางาน
ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพร่วมกับ MOA
International Association มูลนิธิเกษตร
ธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
MOA ประเทศญ่ีปุ่น

ผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถน าความรู้
จากการประชุมมาใช้ในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ
แบบองค์รวม ตามบันทึกข้อตกลงฉบับท่ี 6
ระหว่างส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับ MOA International
Association มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ MOA

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีมาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้

            1,183,900 กศน. 1 2 020501 12 1

  24.9 การประชุมผู้บริหารงานลูกเสือไทย – อังกฤษ ผู้บริหารงานลูกเสือไทยระดับสูง ได้รับความรู้
ในการพัฒนากิจกรรมเยาวชนลูกเสือ 
ซ่ึงสามารถน ามาปรับใช้พัฒนากิจการลูกเสือ
ไทยให้เป็นสากลได้

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทาง
ขยายผลการด าเนินงาน

              308,200 สกก. 1 2 020501 12 1

  24.10 การประชุมเจรจาความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรด้านยุวกาชาด

ผู้บริหาร และข้าราชการ ส านักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้รับความรู้
ในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด ขยายความ
ร่วมมือ น าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ในการก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดให้ลงสู่เด็กและเยาวชน

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทางขยาย
ผลการด าเนินงาน

              456,500 สกก. 1 2 020501 12 1

  24.11 การเจรจาความร่วมมือด้านนโยบาย
การศึกษาไทย – อินเดีย

1.ประเทศไทยและอินเดียได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านนโยบายการศึกษาอันน ามาสู่
การท าโครงการความร่วมมือทวิภาคี
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของท้ังสองฝ่าย
2. มีรายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการ
เจรจาความร่วมมือด้านนโยบายการศึกษา
ไทย – อินเดีย

1. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการเจรจาความ
ร่วมมือด้านนโยบายการศึกษาไทย–อินเดีย
2. ความร่วมมือด้านนโยบายการศึกษาระหว่าง
ไทย-อินเดีย

              434,000 สกศ. 1 2 020501 12 1
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แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

  24.12 ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับศูนย์ระดับ
ภูมิภาคด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO INNOTECH)
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

1. แลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในยุคของศตวรรษท่ี 21 
2. มีกรอบ/แนวทางด าเนินการพัฒนาพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพ่ือน าไป
สู่การเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีจ าเป็นใน
วิชาชีพ ของตนเองในวิถีแห่งศตวรรษท่ี 21

1. มีบันทึกข้อตกลงจากการด าเนินการเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

              557,400 สคบศ. 1 2 020501 12 1

  24.13 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการศึกษา
เอกชนกับต่างประเทศ

1. มีแนวทาง/ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา
กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 1 เครือข่าย
2. การน าแนวทาง/ข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การศึกษาไปขยายผลในโรงเรียนเอกชน

1. จ านวนแนวทาง/ข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
(1 เครือข่าย)
2. ร้อยละความส าเร็จของการน าแนวทาง/ข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการศึกษาไปขยายผล
ในโรงเรียนเอกชน (ร้อยละ 80)

              773,730 สช. 1 2 020501 12 1

  24.14 โครงการแลกเปล่ียนครูในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกส าหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์

1. มีการแลกเปล่ียนระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี
และประเทศไทย โดยครูไทยเดินทางไปปฏิบัติ
การสอน ณ สาธารณรัฐเกาหลี และครูเกาหลี
เดินทางมาปฏิบัติการสอน ณ ประเทศไทย 
ซ่ึงเน้นสอนวิชาตามหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
การปลูกฝังการเป็นพลเมืองโลกและการเรียนรู้
และยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของ
ผู้คนหลากหลายเช้ือชาติ
2. พัฒนาการเรียนการสอนของช้ันเรียนไทย
ให้มีความทัดเทียมนานาชาติมากย่ิงข้ึน นักเรียนได้
เรียนในช้ันเรียนเป็นภาษาอังกฤษและนักเรียนเกิด
ความตระหนักต่อการเป็นพลเมืองโลกย่ิงข้ึน 
เรียนรู้และยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของ
ผู้คนหลากหลายเช้ือชาติ พร้อมกับการวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21

จ านวนครูไทย-เกาหลี ได้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนปฏิบัติการสอนตามหลักสูตรเป็น
ภาษาอังกฤษ การปลูกฝังการเป็นพลเมืองโลก
และการเรียนรู้และยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน
ของผู้คนหลากหลายเช้ือชาติแก่นักเรียน ท้ังใน
รูปแบบ Online และ On-site ท าให้นักเรียน
ท้ังไทยและกาหลีได้รับการพัฒนาเรียนรู้และ
พร้อมกับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

              600,450 สพฐ. 1 2 020501 12 1
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แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

  24.15 การยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ช้ันน าของชาติ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท่ีมีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การท า
วิจัย สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ช้ันน าในระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นฐาน
ในการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศท่ีสามารถท า
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรม

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมและ/แนวทางขยาย
ผลการด าเนินงาน

            8,100,000 สพฐ. 1 2 020501 12 1

  24.16 ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กับ มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญ่ีปุ่น

นักเรียนไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฮียวโกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 50
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และยอมรับ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของผู้คนหลากหลาย
เช้ือชาติ และได้รับการศึกษาระดับทัดเทียม
นานาชาติ พร้อมกับการวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

ร้อยละของนักเรียนไทยท่ีผ่านการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยได้รับ
ทุนการศึกษา ซ่ึงได้รับการศึกษาในระดับนานาชาติ
มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ และพร้อมกับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 (ร้อยละ 50)

              612,970 สพฐ. 1 2 020501 12 1
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แผน 13

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ แผนแม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
น.ความ
ม่ันคง

น.ศธ. ย.ศธ.

  24.17 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษา

1. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กในระดับ
ช้ันประถมศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
3. บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาเข้ากับ
การจัด การเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2551 
4. พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ประถมศึกษา ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด
ต้ังค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง
โดยมีครูเป็นผู้อ านวยการการเรียนรู้และ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

1. จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับ
ประถมศึกษา (10,980 โรงเรียน)
2. จ านวนผู้น าเครือข่ายท้องถ่ิน (Local Network;
LN) และวิทยากรท้องถ่ิน (Local Trainer; LT)
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสามารถ
จัดอบรมขยายผลให้กับครูในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้  (LN 183 คน และ LT 183คน)

            1,671,600 สพฐ. 1 2 020501 12 1

 5. พัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
(Hands - on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ของ
โครงการซ่ึงได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน 
(Co - Construction) และ การรู้คิด (Meta - 
Cognition)
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  24.18 พัฒนาศักยภาพและยกระดับสถาบัน
การอาชีวศึกษาของไทย ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์

1. การพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
สถาบันการอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้ได้
มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล
2. ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. จ านวนสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
น ารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ
สาธารณรัฐฟินแลนด์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสถาบัน
การอาชีวศึกษาและสถานศึกษากับหน่วยงาน
การศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์

              721,500 สอศ. 1 2 020501 12 1

  24.19 ยกระดับความสามารถทางวิชาชีพของ
นักเรียนนักศึกษาสาขา Hospitality 
ณ สมาพันธรัฐสวิส

1. สามารถส่งนักเรียน นักศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ
ในสมาพันธรัฐสวิส
2. ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. หน่วยงานด้านการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมสาขา
Hospitality ในสมาพันธรัฐสวิสรับนักเรียน
นักศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สาขา Hospitality เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 30 คนต่อปี
2. จ านวนสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
ท่ีเปิดสอนสาขา Hospitality สามารถพัฒนาและ
ยกระดับสถานศึกษาจนได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ

              622,500 สอศ. 1 2 020501 12 1

25. โครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบ MOU หรือ
ตามพันธกรณีด้านการศึกษา

            1,200,000 

  25.1 การประชุมเจรจาหารือความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
คู่เจรจา(Joint Working Group)

1. เป็นเวทีเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา
กับประเทศคู่เจรจา ตามกรอบบันทึก
ความเข้าใจหรือความตกลง
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของไทย

1. ผลการเจรจาหารือทิศทางความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาในสาขา
ต่างๆ ตามความสนใจของท้ังสองประเทศ
2. แนวทางการน าผลการเจรจาหารือไปขยายผล
การด าเนินงาน

              400,000 สต. 1 2 020501 12 1

  25.2 แลกเปล่ียนทางการศึกษาระหว่างประเทศ
ไทยและญ่ีปุ่น

1. เสริมสร้างความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ด้านการศึกษาของไทยให้แก่ครูญ่ีปุ่น
2. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูไทยและ
ญ่ีปุ่น น าไปสู่การขยายความร่วมมือร่วมกันท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
2. แนวทางปฏิบัติท่ีดีและ/กิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญ่ีปุ่น

              800,000 สต. 1 2 020501 12 1
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26. โครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนด้าน
การศึกษา

          29,254,000 

  26.1  "ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษา
ภายใต้แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน 
ปี พ.ศ. 2564–2568 ในช่วงท่ีประเทศไทยเป็น
ประธานท่ีประชุมรัฐมนตรี ด้านการศึกษา
อาเซียน ปี พ.ศ. 2567-2568”

          29,254,000 

27. โครงการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรี
ด้านการศึกษาอาเซียน คร้ังท่ี 13 และการประชุม
 ท่ีเก่ียวข้อง

1. กระทรวงศึกษาธิการไทยหน่วยงานหลัก
ด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็ง
และสามารถบูรณาการการด าเนินการร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือหารือเชิงนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในกรอบอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
3. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/
โครงการภายใต้แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน
 พ.ศ. 2564 -2568 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน และก าหนดนโยบาย
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้ยึดถึอเป็นแนวทาง
ขับเคล่ือนความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบ
อาเซียนและประเทศคู่เจรจา
5. จัดท าแถลงการณ์ร่วมในกรอบความร่วมมือ
อาเซียนและคู่เจรจาเพ่ือก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. รายงานผลการประชุมและผลความก้าวหน้า
การด าเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนงาน
ด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2564 -2568
2. แนวทางการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน
3. แถลงการณ์ร่วมในกรอบความร่วมมืออาเซียน
และคู่เจรจา

          20,000,000 สต. 1 2 020501 12 1
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28. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเป็นวิทยากร
เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือและข้อมูลเท็จของ
อาเซียน (ภาษาไทย)

1. เพ่ือปรับหลักสูตรดังกล่าวให้เข้ากับบริบท
การเรียนการสอนของประเทศไทยและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร หน่วยงานและภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความ
ตระหนักรู้และมีศักยภาพในการเป็นวิทยากร
เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือและข้อมูลเท็จ

1. หลักสูตรการเป็นวิทยากรเพ่ือส่งเสริมการรู้
เท่าทันส่ือและข้อมูลเท็จ (ฉบับภาษาไทย)
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือและข้อมูลเท็จ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

              800,000 สต. 1 2 020501 12 1

29. โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
อาเซียนและคู่ภาคี

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และตระหนักอัตลักษณ์
และความเป็นหน่ึงเดียวกันของภูมิภาคอาเซียน

1. รายงานผลการจัดโครงการและ/ข้อเสนอแนะ
แนวทางความร่วมมือ
2. จ านวนสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
(ไม่น้อยกว่า 7 แห่ง)

            2,500,000 สต. 1 2 020501 12 1

30. โครงการจัดท าแผนงานด้านการศึกษา
ของอาเซียน ปี 2569–2573 (ค.ศ. 2026–2030)

1. ร่างหารือร่วมกันท้ังในระดับชาติและระดับ
ภูมิภาคเก่ียวกับแนวทางและประเด็นส าคัญ
ท่ีควรบรรจุไว้ ในแผนงานด้านการศึกษา
ของอาเซียน ปี 2569 – 2573
2. จัดท าร่างแผนงานด้านการศึกษาของ
อาเซียนปี 2569 – 2573 เสนอท่ีประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียนพิจารณา
รับรอง

1. แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี 2569 -2573 
ผ่านการรับรอง
2. แนวทางขยายผลน าไปสู่การด าเนินงานในระดับ
ภูมิภาค

            1,322,000 สต. 1 2 020501 12 1

31. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานภายใต้
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
ทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน

1. เพ่ือจัดท าร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แนวทางในการผลักดันการจัดการศึกษา
ในยุคดิจิทัล
2. เพ่ือยกร่างการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้ปฏิญญาดิจิทัล

1. ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง
ในการผลักดันการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล
2. แผนการด าเนินงาตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษา
ในอาเซียน

              632,000 สต. 1 2 020501 12 1
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32. โครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ASEAN 
School Safety Initiative (ASSI)

1. จัดท าคู่มือการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน
(School Disaster Risk Management 
Guideline) เพ่ือเผยแพร่ให้กับสถานศึกษา
ต่างๆ น าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน
และสถาบันการศึกษา
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษา ครู/อาจารย์ สถานศึกษา
และโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ความตระหนักรู้ และมีศักยภาพในการจัด
การเรียนการสอนด้านการจัดการภัยพิบัติ
ในโรงเรียน

1. คู่มือการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการน าคู่มือไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอน

            4,000,000 สต. 1 2 020501 12 1.3 1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 2 กลุ่มโครงการ 8 474,400,250                   
พัฒนาก าลังคน 2.1 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีระดับภาค 7 112,664,250 ศธภ.7 (4) ศธจ.ล าปาง (1) ศธจ.เชียงใหม่,ศธจ.ล าพูน
เพ่ือสร้างความสามารถ ศธจ.ล าปาง และศธจ.แม่ฮ่องสอน (1) ศธจ.ล าพูน (1)
ในการแข่งขันของประเทศ 2.2 โครงการดิจิทัลชุมชน 1 361,736,000 กศน. (1)

หมายเหตุ 

* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

** หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 ของ สป

*** หมายถึง โครงการท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 

 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาก าลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มโครงการ จ านวนโครงการ งบประมาณ
หน่วยงาน/จ านวนโครงการ 

ท่ีขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์
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รวมประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
จ านวน 8  โครงการ

474,400,250           

2.1 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี
ระดับภาค (จ านวน  7 โครงการ)

112,664,250

1. โครงการขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ืออาชีพ
แห่งอนาคต***

1. สนับสนุนการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพ
และสร้างก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง
2. เสริมสร้างทักษะอาชีพ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของประชากรวัยแรงงาน
ให้มีรายได้มีงานท า
3. สร้างความสนใจในการศึกษาสายอาชีพเพ่ิมข้ึน

1. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผู้เรียน
สายสามัญ (15 : 65)
2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา เรียนจบแล้ว
มีงานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3)

27,167,750 ศธภ.7 2 6 060101 8 4.3 2

2. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการยุวเกษตร
โกโก้***

1. เสริมสร้างนิเวศการศึกษาให้ผู้เรียนอยู่ในระบบ
การศึกษาอย่างน้อย 15 ปี
2. สนับสนุนการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพและ
สร้างก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง
3. พัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยุวเกษตรโกโก้

1. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงาน
เพ่ิมข้ึน (9 ปี)
2. อัตราการว่างงานลดลง (ร้อยละ 2)
3. อัตราของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนตามข้อมูล
TPMAP มิติด้านการศึกษาลดลง (ร้อยละ 2)

5,000,000 ศธภ.7 2 6 060101 8 4.3 2

3. โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การมีงานท า***

1. เสริมสร้างนิเวศการศึกษาให้ผู้เรียนอยู่ในระบบ
การศึกษาอย่างน้อย 15 ปี
2. สนับสนุนการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพ
และสร้างก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง
3. พัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยุวเกษตรโกโก้

1. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงาน
เพ่ิมข้ึน (9 ปี)
2. อัตราการว่างงานลดลง (ร้อยละ 2)
3. อัตราของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนตามข้อมูล
TPMAP มิติด้านการศึกษาลดลง (ร้อยละ 2)

10,272,700 ศธภ.7 2 6 060101 8 4.3 2

แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 2 พัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย

4. โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีส่ือการเรียนการสอน***

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์
ท่ีมีประสิทธิภาพ
2. ครูพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส จ านวน 90 โรง
4. ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส โรงเรียนละ 60 คน (ครู  1 คน 
นักเรียน 59 คน)

จ านวนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้รับความรู้
ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน (5,400 คน)

33,696,000 ศธภ.7 2 6 060101 8 2.5 2

5. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันของเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเป็น Young Start up***

1. นักเรียน/นักศึกษาท่ีรับการอบรมได้รับ
การพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ Young Start up
จังหวัดละ 200 คน รวมจ านวน 800 คน
2. นักเรียน/นักศึกษาท่ีรับการอบรม
มีแนวความคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจและมีอาชีพ
เป็นผู้ประกอบการ Young Start up สามารถ
สร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา
ให้เป็นผู้ประกอบการ Young Start up (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย Young Start up 
มีแนวความคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจท่ีสามารถ
สร้างรายได้ (ร้อยละ 50)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพ
เป็นผู้ประกอบการ Young Start up และสามารถ
สร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
(ร้อยละ 50)

10,527,800 ศธจ.ล าปาง
(หลัก)

ศธจ.เชียงใหม่, 
ล าพูน, 

แม่ฮ่องสอน,
อศจ.เชียงใหม่,
ล าปาง,ล าพูน,
แม่ฮ่องสอน,

สพม.เชียงใหม่, 
ล าปาง ล าพูน, 
แม่ฮ่องสอน, 

สพร.19 เชียงใหม่,
สพร.10 ล าปาง,
สนพ.ล าพูน, 
แม่ฮ่องสอน

สอจ.เชียงใหม่,
ล าปาง,ล าพูน,
 แม่ฮ่องสอน

สพจ.เชียงใหม่,
ล าปาง,ล าพูน, 
แม่ฮ่องสอน

(ร่วม)

2 6 060101 8 4.3 2
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย

6. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม (แก้ไขปัญหาหมอกควัน
และลดปัญหาส่ิงแวดล้อม)***

1. ครูแกนน าได้รับการอบรมสร้างองค์ความรู้
ในเร่ืองการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม
2. โรงเรียนแกนน าได้รับการสนับสนุนด้านการแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน
3. ครูแกนน ามีองค์ความรู้ในเร่ืองการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
การป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมถึง
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนและ
สามารถน าไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันได้

1. จ านวนครูแกนน าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา และครูโรงเรียนเอกชน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน ล าพูน ล าปาง ได้รับการอบรม
สร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ปัญหาหมอกควันและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน) และการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
(ไม่น้อยกว่า1,500 คน)
2. จ านวนโรงเรียนแกนน าในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา และครูโรงเรียนเอกชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน ล าพูน ล าปาง
ได้รับการสนับสนุนด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
(ไม่น้อยกว่า 120 โรงเรียน)

16,000,000 ศธจ.เชียงใหม่,
แม่ฮ่องสอน.
ล าพูน,ล าปาง

(หลัก)
สพป.,สช.,
ศธภ.15,

สนง.จังหวัด,
สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม,

สสจ.,ปภ.จังหวัด
(ร่วม)

2 6 060201 8 1.3 2

7. โครงการสร้างแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model
สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน SDG ***

1. สถานประกอบการ/ผู้ประกอบธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม 
2. นักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

1. จ านวนสถานประกอบการ/ผู้ประกอบธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ร่วมขับเคล่ือนและน าร่องการเป็น
อุตสาหกรรมท่ีรองรับแรงงานของอาชีวศึกษา 
(อย่างน้อย 3 หน่วยงาน)
2. ร้อยละของนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีก าลังศึกษา
อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) อายุ
18 ปีข้ึนไป ได้ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีสามารถ
รองรับการมีงานท า (ร้อยละ 80)
3. เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model สู่การพัฒนาท่ี
ย่ังยืน SDG

10,000,000 ศธจ.ล าพูน 2 6 060101 8 4.3 2
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย

2.2 โครงการดิจิทัลชุมชน
(จ านวน  1 โครงการ)

           361,736,000 

1. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1. บุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.
2. ประชาชน
  2.1 กลุ่มท่ีผ่านการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
  2.2 กลุ่มผู้ตกงานได้รับผลกระทบจากโควิด
  2.3 กลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่ีก าลังจะจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของส านักงาน กศน.
  2.4 ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจในการ Upskill และ 
Reskill
3. ติดต้ังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังน้ี
  3.1 หน่วยงาน/สถานศึกษาข้ึนตรง/
ศูนย์วิทยาศาสตร์/ศฝช. 42 แห่ง
  3.2 ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  77 แห่ง
  3.3 ศูนย์การศึกษาอ าเภอ/เขต  928 แห่ง
  3.4 ห้องสมุดประชาชนฯ  875 แห่ง
  3.5 กศน.ต าบล   7,435 แห่ง

1. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ไปต่อยอด
ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
กศน. ท่ีมีการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถ
ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน
หรือเพ่ือการบริหารจัดการภายในส านักงานได้ 
(ร้อยละ 80)

             361,736,000 กศน. 2 7 070301 6 4.3 2
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ ท่ี 3 7 กลุ่มโครงการ 134 1,065,754,100                 
พัฒนาและเสริมสร้าง 3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ 34 179,716,000 สกก. (33) สลช. (3) สช. (1) สต. (1)

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเป็นพลเมือง  

ให้มีคุณภาพ 3.2 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย ในสถานศึกษา 10 63,275,500 สช. (1) สกก. (8) กสภ. (1)
3.3 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตต้ังแต่ปฐมวัยจนถึง 12 238,077,200 สนย. (1) กสภ. (1) ศธภ.14 (หลัก) ศธภ.1-18 ร่วม (1) สอ. (2)

วัยผู้สูงอายุ สตผ. (1) สช. (2) กศน. (4)

3.4 กลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนา การเรียนรู้ 17 296,804,000 สช. (9) กศน. (3) กสภ.(หลัก) ศธภ.1-18 ศธจ.77 จังหวัด (ร่วม) (2) 

ศธภ.9 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1) ศธภ.3 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (2)

3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 50 237,849,400 ส านักงาน กคศ. (17) สตผ. (1) สคบศ. (16) กศน. (14)

บุคลากรทางการศึกษา ศธภ.3 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1) ศธภ.14 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1)

3.6 กลุ่มโครงการพัฒนาและส่งเสริม พหุปัญญา 4 35,742,000 สช. (1) กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. (1) ศธภ.3 (หลัก) กสภ. (1) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1) 

3.7 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษา 7 14,290,000 สนย. (3) ศธภ.14 (หลัก) ศธภ.1-18 ร่วม (1) ส านักงาน กคศ. (1)
สคบศ. (1) หน่วยงาน สป. ท่ีเสนอโครงการวิจัย/แผนงานท่ีเสนอ
ของบประมาณจาก สกสว. (ศธจ.ร้อยเอ็ด, ศธจ.สงขลา, กศน.

(ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส, สคบศ., ศธจ.นนทบุรี,
ศธจ.อุบลราชธานี, กศน.(กศน.อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย), 
ศธจ.ยโสธร, สช., กศน.(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์), กศน.(กศน.อ าเภอยะรัง),
ศธภ.9, สป., สนย. (1)

หมายเหตุ 

* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

** หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 ของ สป

 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มโครงการ จ านวนโครงการ งบประมาณ
หน่วยงาน/จ านวนโครงการ 

ท่ีขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์
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รวมประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
จ านวน 134 โครงการ

1,065,754,100       

3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ
และความเป็นพลเมือง (จ านวน 34 โครงการ)

179,716,000

1. โครงการชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 
ณ ประเทศอังกฤษ

43 คน ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมงาน
ชุมนุมฯ ไปถ่ายทอด/จัดกิจกรรม และส่ง
รายงาน (ร้อยละ 100)

8,000,000 สกก. 3 10 100101 12 3

2. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา

77 จังหวัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
(ระดับ 5)

2,100,000 สกก. 3 10 100101 12 3

3. โครงการ "Seed Muaythai" สร้าง
เมล็ดพันธ์ใหม่ สืบสานมวยไทยมรดก
ทางภูมิปัญญาแห่งชนชาติไทย

820 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ร้อยละ 80)

3,000,000 สกก. 3 10 100101 12 3

4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
วิชาระเบียบแถวลูกเสือ

80 คน ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

345,000 สกก. 3 10 100101 12 3

5. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

250 รางวัล ร้อยละของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ร้อยละ 80)

1,500,000 สกก. 3 10 100101 12 3

6. โครงการลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญตน
เพ่ือสาธารณประโยชน์

1,200 คน ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณ-
ประโยชน์ (ระดับ 5)

500,000 สกก. 3 10 100101 12 2.7 3

7. โครงการโรงเรียนดีวีถีลูกเสือ 154 รางวัล ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก
ให้ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

2,000,000 สกก. 3 10 100101 12 3

แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

8. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสู่โรงเรียนดี
วิถีลูกเสือ

120 แห่ง ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

1,470,000 สกก. 3 10 100101 12 3

9. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

100 คน ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

220,000 สกก. 3 10 100101 12 1.1 3

10. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ

60 คน ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

330,000 สกก. 3 10 100101 12 3

11. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ
เนตรนารี

44,000 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดระดับประเทศ (ร้อยละ 85)

15,068,300 สกก. 3 10 100101 12 3

12. โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 1,400 คน ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

2,730,200 สกก. 3 10 100101 12 3

13. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย ประจ าปี 2567

10,000 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ 85)

3,600,000 สกก. 3 10 100101 12 3

14. โครงการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาด

15 คร้ัง ร้อยละความส าเร็จในการติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

330,000 สกก. 3 10 100101 12 3

15. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา ปี 2567

3,850 คน ร้อยละรายงานผลการติดตามการนิเทศ
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา (ร้อยละ 80)

1,700,000 สกก. 3 10 100101 12 3

16. โครงการส่งเสริมการจัดพิธีเข้าประจ า
หมู่ยุวกาชาด ประจ าปี 2567

200 แห่ง ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีเข้า
ประจ าหมู่ยุวกาชาด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

170,000 สกก. 3 10 100101 12 3

17. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจ าปี 2567

540 คน ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมส าเร็จ
การฝึกอบรมตามหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95)

2,220,000 สกก. 3 10 100101 12 3

18. โครงการยุวกาชาดบ าเพ็ญประโยชน์ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10,500 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,200,000 สกก. 3 10 100101 12 3

19. โครงการผลิตส่ือการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ประจ าปี 2567

4 เร่ือง จ านวนส่ือการจัดกิจกรรมยุวกาชาด (4 เร่ือง) 1,200,000 สกก. 3 10 100101 12 3
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

20. โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนา
สมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 
ประจ าปี 2567

38 รางวัล ระดับความส าเร็จในการด าเนินการคัดเลือก
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ (ระดับ 5)

1,834,000 สกก. 3 10 100101 12 3

21. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี 2567

7,700 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในกระบวนการและข้ันตอน (เฉล่ียไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

3,850,000 สกก. 3 10 100101 12 3

22. โครงการสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม
ยุวกาชาด ประจ าปี 2567

4,620 คน จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณ
(77 หน่วยงาน)

6,232,000 สกก. 3 10 100101 12 3

23. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจ าปี 
2567

24 รางวัล ร้อยละความพึงพอใจของหมู่ยุวกาชาดท่ีเข้า
ร่วมโครงการ (เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,500,000 สกก. 3 10 100101 12 3

24. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับ
บัญชายุวกาชาดในระดับจังหวัด ท่ัวประเทศ

520 คน ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมส าเร็จ
การฝึกอบรมตามหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95)

3,624,800 สกก. 3 10 100101 12 3

25. โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด
เพ่ิมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

360 คน ร้อยละของสมาชิกยุวกาชาดท่ีรับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 (ร้อยละ 85)

1,140,000 สกก. 3 10 100101 12 3

26. โครงการชุมนุมยุวกาชาดเพ่ิมทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5,400 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานชุมนุม
ยุวกาชาด (ร้อยละ 80)

15,000,000 สกก. 3 10 100101 12 3

27. โครงการประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค์นักเรียน
และนักศึกษาต้นแบบ

18 รางวัล ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,000,000 สกก. 3 10 100101 12 3

28. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
สู่ความเป็นพลเมืองดี**

1,440 คน ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

6,450,000 สกก. 3 10 100101 12 2.7 3
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29. โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอด
ในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ

1,000 คน ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

2,000,000 สกก. 3 10 100101 12 1.3 3

30. โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพ่ือพัฒนา
ลูกเสือจิตสาธารณะตามวัตถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการ
ลูกเสือมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเม่ือ
ตามกฎและค าปฏิญาณของลูกเสือ

จ านวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการ
ลูกเสือผ่านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
โดยกระบวนการลูกเสือ

29,000,000 สลช. 3 10 100101 12 3

31. โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสา
พระราชทาน และน้อมน าหลักการและวิธีการ
ของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรม
จิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการ
ลูกเสือผ่านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกระบวนการลูกเสือ

20,000,000 สลช. 3 10 100101 12 2.7 3

32. โครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 22

เพ่ือให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรมประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน อันน ามาซ่ึงความรัก 
ความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย 
ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมพูนทักษะ 
พัฒนาสติปัญญาและความรู้เพ่ือความเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข

จ านวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการ
ลูกเสือผ่านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
โดยกระบวนการลูกเสือ

26,000,000 สลช. 3 10 100101 12 3

33. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง และศีลธรรม

ครู 2,000 คน นักเรียน 1,000 คน 1. จ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน
เอกชนท่ีได้รับการพัฒนา (3,000 คน) 
2. ร้อยละของผู้บริหารและครูท่ีได้รับการพัฒนา
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนถึง
การมีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม
(ร้อยละ 85)

13,951,700 สช. 3 10 100101 12 2.7 3
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34. โครงการยุวทูตสันติภาพเพ่ือสนับสนุน
การสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สันติภาพโลก

1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจเร่ืองสันติภาพภาย
ในบุคคลและสันติภาพของโลกให้แก่เยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-4 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จ านวน 150 คน 
2. เยาวชนมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
ในโลกดิจิทัลผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ทักษะในเชิงวาทศิลป์และวรรณศิลป์ และทักษะ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแลกเปล่ียน
เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ของตนให้แก่
เยาวชนอ่ืน ๆ และผู้เก่ียวข้องท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการสร้างสรรค์สันติภาพ
3. คัดเลือกเยาวชนเป็นยุวทูตสันติภาพของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวแทนไปแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านวิชาการ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม 
ณ ประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรป

1. จ านวนรายงานผลการด าเนินโครงการและ
แนวปฏิบัติท่ีดี (1 ฉบับ)
2. ร้อยละค่าเฉล่ียผลคะแนนการทดสอบ
หลังการฝึกอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
3. ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
4. จ านวนเยาวชนท่ีเป็นยุวทูตสันติภาพ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ีงเป็นตัวแทน
ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิถีชีวิต 
และศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ

450,000 สต. 3 10 100101 12 3

3.2 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในสถานศึกษา (จ านวน 10 โครงการ)

           63,275,500 

1. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

3,850 โรง 1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการพัฒนา
ด้านการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
(3,850 โรง) 
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนสามารถ
ด าเนินการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 95)

            21,142,700 สช. 3 11 110301 12 1.1 3

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

500 คร้ัง/3,850 คน จ านวนคร้ังในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (500 คร้ัง)

             4,300,000 สกก. 3 11 110301 12 1.1 3
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3. โครงการลูกเสือ เนตรนารีรู้ทันภัยออนไลน์ 
ฉลาดใช้ส่ือดิจิทัล

140 คน ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ลูกเสือเนตรนารีรู้ทันภัยออนไลน์ ฉลาดใช้ส่ือ
ดิจิทัล (ระดับ 5)

880,000 สกก. 3 11 110301 12 1.2 3

4. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ด้านเอชไอวี เอดส์ และเพศสภาพในสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถส่งเสริมและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน
เพ่ือลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเน่ือง 
มาจากเอชไอวี เอดส์ และเพศสภาพ 
ในสถานศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีแนวทาง
การด าเนินงานป้องกันและคุ้มครองสิทธิ-
มนุษยชน เพ่ือลดการตีตราและการเลือก
ปฏิบัติอันเน่ืองมาจากเอชไอวี เอดส์ 
เพศสภาวะในสถานศึกษา ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถส่งเสริมและคุ้มครองด้านสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
อันเน่ืองมาจากเอชไอวี เอดส์ และเพศสภาพ
ในสถานศึกษา

945,000 กสภ. 3 11 110301 12 1.1 3

5. โครงการสร้างสรรค์เด็กไทยเพ่ือส่งเสริม
ความประพฤติท่ีเหมาะสม

560 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,280,000 สกก. 3 10 100101 12 1.1 3

6. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
การขับเคล่ือนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

9,000 คน ระดับความส าเร็จของโครงการประชุมสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 5)

4,917,200 สกก. 3 10 100101 12 1.1 3

7. โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

9,240 คน ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ของหลักสูตร (ร้อยละ 80)

14,615,600 สกก. 3 10 100101 12 1.1 3

8. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) 
ประจ าปี พ.ศ. 2567

560 รางวัล ร้อยละของผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัล
เสมาพิทักษ์) ประจ าปี พ.ศ. 2567 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,570,000 สกก. 3 10 100101 12 3

9. โครงการสร้างเสริมแกนน าส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

1,200 คน ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม (ร้อยละ 80)

7,100,000 สกก. 1 1 010102 12 1 1.1
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10. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและ
นักศึกษา เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ในโลกยุคใหม่**

1,440 คน ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์
การประเมิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

6,525,000 สกก. 1 1 010102 12 1 1.1

3.3 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิตต้ังแต่ปฐมวัยจน
ถึงวัยผู้สูงอายุ (จ านวน 12 โครงการ)

238,077,200

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จ านวนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (1 ฉบับ)

196,000 สนย. 3 11 110201 12 3.2 3

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย

700 โรง
ครู 1,400 คน

1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการพัฒนา
(700 โรง) 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีดูแลเด็กปฐมวัย
สามารถน าความรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

6,783,000             สช. 3 11 110301 12 3.2 3

3. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้าน สมวัย 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ได้รับ
การพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้านสมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
(ร้อยละ 90) 
2. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับดีมาก 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

8,977,300 กสภ. (หลัก)
ศธภ.1-18 

ศธจ.77 จังหวัด
(ร่วม)

3 11 110201 12 3.2 3

4. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพ
การอ่านออก เขียนได้ของเด็กไทย/เยาวชนไทย
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สู่คุณภาพชีวิตท่ีดี

1. นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ป.6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 
ไม่น้อยกว่าภาคละ 100 คน 
2. สถานศึกษาทุกสังกัด ไม่น้อยกว่า 3,000 แห่ง

1. ระดับสติปัญญาเฉล่ีย (IQ) ของเด็กไทย
(ไม่ต่ ากว่า 100)
2. ร้อยละของเยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
(ร้อยละ 100)

120,412,800 ศธภ.14 (หลัก)
 ศธภ.1-18 (ร่วม)

3 11 110301 12 3
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

5. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2567

1. ทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
จัดกิจกรรมได้ครบทุกหน่วยงาน และครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี เพ่ือให้เด็กและเยาวชนท้ังท่ีอยู่ในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้มีส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างท่ัวถึงท่ัวประเทศทุกคน
2. จ านวนผู้เข้าร่วมงานการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2567 ในส่วนกลาง
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

1. ระดับความส าเร็จของการจัดโครงการ 
(ระดับ 5)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(ร้อยละ 85)

15,000,000 สอ. 3 11 110301 12 3

6. โครงการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566

1. นักเรียน นักศึกษา จ านวน 8 ประเภท
2. สถานศึกษา จ านวน 5 ประเภท

1. ระดับความส าเร็จของการจัดโครงการ
(ระดับ 5)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(ร้อยละ 85)

15,117,900 สอ. 3 11 110301 12 3

7. โครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

นักเรียน 44,500 คน ครู 1,500 คน 1. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา 
(44,500 คน)
2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะและสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 (ร้อยละ 85)

35,622,200 สช. 3 11 110301 12 2.3 3

8. โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพศิลปะไทยโบราณ
ช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมให้กับผู้เรียนวิชาชีพ
ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรม-
ไทย จ านวน 200 คน
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงานฝีมือ
ด้านศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลป-
วัฒนธรรมไทยและสามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้และลดปัญหาการว่างงาน

1. ร้อยละของผู้เรียนส าเร็จตามโครงการ 
(ร้อยละ 70)
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จตามโครงการสามารถ
น าความรู้งานด้านศิลปะไทยโบราณ
ช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยไปพัฒนาตนเอง
ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 50)

1,900,000 กศน. 3 11 110401 12 4.3 4
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

9. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุข

ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความประสงค์จะประกอบ
อาชีพ “ดูแลบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง” จบการศึกษา
ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไปมีใบรับรอง
แพทย์ในเร่ืองสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ท่ีเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรม       
ในระดับมากข้ึนไป (ร้อยละ 90) ในเร่ืองต่อไปน้ี
1. การรับสมัคร 
2. เอกสารประกอบการอบรม 
3. วิทยากรผู้สอน 
4. ความรู้และทักษะท่ีได้รับเม่ือส้ินสุด
การอบรม

7,260,000 กศน. 3 11 110501 12 4.3 3

10. โครงการสนับสนุนการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง รายช่ือ
นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน
1 ฉบับ
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง รายช่ือ
นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 ฉบับ
3. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน อย่างน้อย 1 คร้ัง
4. ระเบียบ ประกาศและค าส่ังกระทรวง
ศึกษาธิการเก่ียวกับรางวัลพระราชทาน 
จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5. หนังสือเกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
ของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2566 
6. การติดตามสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน
ในการด ารงรักษาสภาพการเป็น
สถานศึกษารางวัลพระราชทานท่ีจัดการศึกษา

1. จ านวนคร้ังการจัดประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
(อย่างน้อย 1 คร้ัง)
2. จ านวนประกาศ ศธ. เร่ือง รายช่ือนักเรียน 
นักศึกษาและสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2566 
(1 ฉบับ)
3. จ านวนประกาศ ศธ. เร่ือง รายช่ือนักเรียน 
นักศึกษาและสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ประจ าปีการศึกษา 2566 (1 ฉบับ)
4. จ านวนระเบียบ ประกาศ และค าส่ัง ศธ.
เก่ียวกับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานท่ีได้รับ
การปรับปรุง แก้ไข (1 ฉบับ) (ถ้ามี)
5. จัดท าหนังสือเกียรติประวัติและผลงาน
ดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา 2566

1,658,000 สตผ. 3 11 110301 12 3
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการผลิต
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างน้อย 
4 แห่ง

6. จ านวนคร้ังการติดตามสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลพระราชทานในการด ารงรักษาสภาพ
การเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานท่ีจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นก าลัง
ส าคัญในการผลิตนักเรียนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ
(อย่างน้อย 4 แห่ง)

11. โครงการส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุ
โดยใช้ห้องสมุดมนุษย์และศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงอายุเป็นฐาน

1. ครูและบุคลากร กศน. จ านวน 1,833 คน
ดังน้ี 
 1.1 ครูและบุคลากร จาก กศน. อ าเภอ/เขต 
จ านวน 1,756 คน  
  1.2 บุคลากร จากส านักงาน กศน. จังหวัด 
จ านวน 77 คน
2. ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จ านวน 100,000 คน

1. ครูและบุคลากร กศน. เป็นนักจัดการเรียนรู้
แบบมืออาชีพ โดยการส่งเสริม สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/
ปราชญ์ชาวบ้าน ท าหน้าท่ีเป็น “ห้องสมุด
มนุษย์” ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้านอาชีพและทักษะชีวิต
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุภายในชุมชน 
2. ผู้สูงอายุมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพ่ึงพา
ตนเองและด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณค่า
และมีความสุข 
3. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุทุกอ าเภอ/
เขตท่ัวประเทศ ท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สถานท่ีในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางด้านอาชีพและทักษะชีวิต
ของ “ห้องสมุดมนุษย์” ให้กับผู้สูงอายุภายใน
ชุมชน (878 แห่ง)

25,000,000 กศน. 3 11 110501 12 4.3 3

12. โครงการค่ายผู้สูงอายุ หัวใจติดดาว บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
อุบลราชธานีและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ/สถาบัน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ประชาชน
ท่ัวไปภาคีเครือข่าย

1. ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนิน
ชีวิตทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
2. ผู้สูงอายุ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และน าภูมิปัญญา ความสามารถของผู้สูงวัย
มาใช้ในการพัฒนากิจกรรม

150,000 กศน. 3 11 110501 12 3
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3.4 กลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู้ (จ านวน 17 โครงการ)

296,804,000

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ท่ีเน้นสมรรถนะผู้เรียน

300 โรง 20 หลักสูตร 1. จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนา 
(300 โรง)
2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนา
มีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลบนฐานสมรรถนะของผู้เรียน 
(ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ
ท่ีได้รับการพัฒนามีเช่ือมโยงกับมาตรฐาน
อาชีพ (ร้อยละ 100)

15,754,900 สช. 3 12 120101 12 2.3 3

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนส าหรับครูยุคใหม่

20,400 คน 1. จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนา (20,400 คน) 
2. จ านวนหลักสูตรการพัฒนาครูแบบ 
E-Learning ท่ีได้การพัฒนา (10 หลักสูตร) 
3. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาสามารถ
น าความรู้ท่ีได้ไปใช้จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

63,378,900 สช. 3 12 120101 12 5.3 3

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

6,545 โรง 1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (6,545 โรง)
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนสามารถ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

32,993,100 สช. 3 12 120101 12 2.10 3

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษา 685 โรง 1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา (685 โรง) 
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนกลุ่มเป้าหมาย
มีการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนถึงความมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (ร้อยละ 80)

7,519,100 สช. 3 12 120101 12 3
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5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีนวัตกรรม
ทางการศึกษา

45 โรง 1. จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
(45 โรง) 
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนกลุ่มเป้าหมาย
มีการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนถึง
ความมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ร้อยละ 80)

9,000,000 สช. 3 12 120101 12 3

6. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาจีน

1,980 คน จ านวนครูอาสาสมัครจีน ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน (1,980 คน)

2,618,700 สช. 3 12 120101 12 5.3 3

7. โครงการติดตามผลการด าเนินงานภายใต้
ความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

2 คร้ัง จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
การศึกษากับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ของต่างประเทศ (2 เครือข่าย)

2,317,500 สช. 3 12 120101 12 3

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย
ในโรงเรียนนานาชาติ

234 โรง 1. จ านวนโรงเรียนนานาชาติท่ีได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย
(234 โรง)
2. ร้อยละของโรงเรียนนานาชาติสามารถ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 95)

1,898,500 สช. 3 12 120101 12 2.7 3

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ

480 คน 1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ (480 คน )
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ารับการพัฒนา 
มีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80)

             8,905,000 สช. 3 12 120101 12 2.2 3
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10. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงาน กศน. เสนอกรอบหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
ประกาศใช้เป็นหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้สถานศึกษา
ในสังกัดน าไปใช้จัดการศึกษาได้

7,131,800 กศน. 3 12 120101 12 3

11. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ประจ าปี
งบประมาณ 2567

1. ผู้บริหารส านักงาน กศน.ส่วนกลาง และเจ้าหน้าท่ี
2. ผู้บริหารส านักงาน กศน.กทม./จังหวัด
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
4. ศึกษานิเทศก์
5. ครู
6. นักวิชาการศึกษา

1. ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
จัดท าข้อมูลทางการเรียนและหลักฐานทางการ
ศึกษาโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผล
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
(โปรแกรม ศธ 02 ออนไลน์) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
ด าเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศ-
นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
นอกระบบ ตามท่ีส านักงาน กศน. ก าหนด
ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2,571,300 กศน. 3 12 120101 12 3

12. โครงการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

1. ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม จ านวน 5 กิจกรรม
2. มีรูปแบบการจัดกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีพร้อมให้บริการ
แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
2. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

130,000 กศน. 3 12 120101 12 3
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13. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

จังหวัดมีหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
แบบบูรณาการ อย่างน้อยจังหวัดละ 3 หลักสูตร
และสามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank)

จ านวนหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ในระดับจังหวัดทุกจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
และสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)
(อย่างน้อย 3 หลักสูตร)

24,364,000 กสภ. (หลัก)
ศธภ.1-18

ศธจ.77 จังหวัด
(ร่วม)

3 12 120101 12 3

14. โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน
หรือนวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ นวัตกรรม
การบริหารจัดการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และนวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ร้อยละของจังหวัดท่ีมีรูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนานักเรียนหรือนวัตกรรมการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในระดับพ้ืนท่ีได้จริง (ร้อยละ 100)

38,460,700 กสภ. (หลัก)
ศธภ.1-18

ศธจ.77 จังหวัด
(ร่วม)

3 12 120101 12 3

15. โครงการ “ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ผ่านการขับเคล่ือน
โครงการหลักของส านักงานศึกษาธิการภาค
1-18 โดยประชาคมการศึกษาระดับภาค 
(REC)”

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย และ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละ
ช่วงวัย
2. นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ศึกษา
3. เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

1. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย และ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2. จ านวนนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการ
จัดการศึกษา (อย่างน้อย 5 เร่ือง)
3. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
การเรียนรู้ (อย่างน้อย 5 เครือข่าย)

12,197,500 ศธภ.9 (หลัก)
ศธภ.1-18 (ร่วม)

3 12 120101 12 3

16. โครงการ “พัฒนานวัตกรรมส่ือการเรียน
การสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ตาม STEM Education ของสถานศึกษา
ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 18

ได้นวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือการจัดการเรียนรู้
ตาม STEM Education

นวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนด้วยปัญญา-  
ประดิษฐ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตาม STEM 
Education

61,200,000 ศธภ.3 (หลัก)
ศธภ.1-18 

(ร่วม)

3 12 120101 12 2.3 3

17. โครงการมหกรรมวิชาการขับเคล่ือน
การบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบท  
ของพ้ืนท่ี

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
ในสถานศึกษา/หน่วยงานทุกสังกัด รวมท้ัง
ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18

จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียนในสถานศึกษา/หน่วยงานทุกสังกัด 
รวมท้ังภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 
1-18 (3,600 คน)

6,363,000 ศธภ.3 (หลัก)
ศธภ.1-18 

(ร่วม)

3 12 120101 12 3
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (จ านวน 50 โครงการ)

237,849,400

1. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเครือข่าย
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1. การจัดนิทรรศการเป็นการจัดนิทรรศการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรือนิทรรศการ
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 
2. วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)/
เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. และแอพลิเคช่ัน
ไลน์และส่ือดิจิทัลในรูปแบบอ่ืนท่ีน่าสนใจ
3. การจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น า
การเปล่ียนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 1 คร้ัง

1. จ านวนคร้ังการจัดนิทรรศการ (1 คร้ัง)
2. จ านวนคร้ังการจัดประชุมสัมมนาเครือข่าย
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ (1 คร้ัง) 
3. จ านวนคร้ังการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลง (1 คร้ัง)

1,139,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12  120101 12 3

2. โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ
เพ่ือพัฒนาสมรรถะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. ประชุมสัมนาวิชาการนานาชาติเพ่ือพัฒนา
สมถรรนะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. รายงานการประชุมสัมนาวิชาการนานาชาติ
เพ่ือพัฒนาสมถรรนะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เก่ียวกับผลการด าเนินงาน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติการสอน
ท่ีประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศ
(Best Practice)

1. จ านวนคร้ังประชุมสัมนาวิชาการนานาชาติ
เพ่ือพัฒนาสมถรรนะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (1 คร้ัง) 
2. จ านวนรายงานการประชุมสัมนาวิชาการ
นานาชาติเพ่ือพัฒนาสมถรรนะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงาน ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติการสอนท่ีประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่
ความเป็นเลิศ (Best Practice) (1 เล่ม)

3,435,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

174 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

3. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความเข้มแข็ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ระบบการบริหารงานบุคคลให้กับผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ 
โดยครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค

1. จ านวนคร้ังการจัดประชุมสัมมนาเสริมสร้าง
เครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (8 คร้ัง/ปี
ครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค)
2. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ มีความรู้
ความเข้าใจ และความเข้มแข็ง สามารถ
ปฏิบัติงานและด าเนินการเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

4,000,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

4. โครงการสร้างกลไกการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลโดยองค์คณะบุคคล

1. มีการต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับ
การก ากับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารงานบุคคล จ านวน 18 คณะ 
2. มีการจัดท ารายงานของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะ
กิจเก่ียวกับการก ากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล

1. จ านวนคร้ังการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเก่ียวกับการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
(18 คณะอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง)
2. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ สามารถ
ด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
งานบุคคลในหน่วยงานการศึกษามีความถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

360,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3
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แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

5. โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. มีหลักเกณฑ์และวิธีการเปล่ียนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแลกเปล่ียน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติการสอนท่ีประสบความส าเร็จ
หรือน าไปสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice)
ท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. มีการติดตามการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินการตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะฯ 
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะฯ ให้แก่หน่วยงานการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

1. จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการเปล่ียนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อย่างน้อย 1 หลักเกณฑ์)
2. จ านวนคร้ังการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติการสอนท่ีประสบ 
ความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศ
(Best Practice) ท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน (อย่างน้อย 1 คร้ัง)
3. จ านวนคร้ังการติดตามการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (อย่างน้อย 4 คร้ัง)
4. มีรายงานผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินการตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะฯ 4 สายงาน
5. จ านวนคร้ังการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินการตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะให้แก่หน่วยงานการศึกษา
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง (อย่างน้อย 1 คร้ัง)

2,470,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 5.1 3

6. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้แก่หน่วยงานการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
2. มีรายงานการติดตามประเมินผลหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. จ านวนคร้ังการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
โดยการจัดประชุมช้ีแจง (อย่างน้อย 1 คร้ัง)
2. จ านวนคร้ังการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อย่างน้อย 1 คร้ัง)

1,052,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

176 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

7. โครงการพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2)

ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร       
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)

จ านวนระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
(ไม่น้อยกว่า 3 ระเบียบ/หลักเกณฑ์)

780,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

8. โครงการก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง
ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา

การก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง
มีความเหมาะสมกับภาระงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

จ านวนหน่วยงานศึกษาท่ีได้รับพิจารณา
การก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง 
ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) (ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน
การศึกษา)

520,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพระบบ
การบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)

1. ก ากับ ติดตาม ผลการใช้ต าแหน่ง
ตามกรอบอัตราก าลังตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
และการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
2. รวบรวมประเด็นสภาพปัญหาปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการรวบรวมข้อมูล

1. สรุปผลการก ากับ ติดตาม เก่ียวกับการใช้
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังตามท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนดและการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2. จ านวนคร้ังการลงพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
และประเด็นสภาพปัญหาเก่ียวกับการใช้
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด/การด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) (ไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อปี)

1,060,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

177 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

10. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา**

1. รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย

1. จ านวนรายงานการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา (1 เร่ือง) 
2. จ านวนระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงาน
วิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... (1 ระเบียบ)
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย

4,844,600 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 5.3 3

11. โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีสภาพการท างานไม่น่าอภิรมย์ได้รับ
ค่าตอบแทนตามท่ีกฎหมายก าหนด
อย่างเหมาะสม
2. จูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ท่ีมีสภาพการท างานไม่น่าอภิรมย์ 
3. รักษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงไว้ในระบบราชการ
4. ดึงดูดบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
ก.ค.ศ. เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ
จากสภาพการท างานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และ (ร่าง)
เกณฑ์การพิจารณาเหตุพิเศษจากสภาพ
การท างานฯ และรายช่ือสถานศึกษาท่ีมีสิทธิ 
ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ
จากสภาพการท างาน
2. จ านวนรายงานการวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะสูง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1 เร่ือง)
3. ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ 
ก.ค.ศ. เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีสมรรถนะสูง พ.ศ. .... และ (ร่าง) เกณฑ์
การพิจารณาเหตุพิเศษกรณีข้าราชการครู
ท่ีมีสมรรถนะสูง

2,464,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 5.1 3

178 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

12. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนกับ
การประเมินให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

1. จ านวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ) 
2. จ านวนช่องทางการสร้างการรับรู้เก่ียวกับ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อย่างน้อย 1 ช่องทาง)

130,250 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 5.4 3

13. โครงการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา**

1. ระบบบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. รายงานผลการลงพ้ืนท่ี ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้ระบบบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือประกอบการพัฒนาระบบฯ 
3. (ร่าง) เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีลักษณะ
พิเศษซ่ึงจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบเรียน
ประจ าและแบบไป - กลับ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. จ านวนระบบบริหารอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(1 ระบบ)
2. จ านวนรายงานผลการลงพ้ืนท่ี ก ากับ
ติดตาม และประเมินผลการใช้ระบบบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประกอบการพัฒนาระบบฯ
(2 ฉบับ) 
3. จ านวน (ร่าง) เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการ-
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ท่ีมีลักษณะพิเศษซ่ึงจัดการเรียนการสอนท้ังใน
ระบบเรียนประจ าและแบบไป - กลับ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(1 เกณฑ์)

2,700,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

179 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

14. โครงการพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 ยกเว้นต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีสอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของสถานศึกษาและมี
ความเหมาะสม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถในการขับเคล่ือน
และพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีสมรรถนะ
ทางการบริหารท่ีจะเป็นผู้น าทางการศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
มีบุคลิกเหมาะสม และมีภาวะผู้น าให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา

1. จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 ยกเว้นต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ซ่ึง ก.ค.ศ. ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (อย่างน้อย 2 ระเบียบ/
หลักเกณฑ์)
2. จ านวนคร้ังการสรรหาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (อย่างน้อย 1 คร้ัง)

3,560,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความทันสมัยเหมาะสมกับ
บริบทของสภาวการณ์ในปัจจุบันและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. คู่มือเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบ E-Book และดิจิทัลสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1. จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (1 หลักเกณฑ์) 
2. จ านวนคู่มือเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (1 ฉบับ)

700,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

180 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

16. โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษได้รับการส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู บทบาทหน้าท่ี
ของส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม
วิชาชีพครู สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เก้ือกูลอ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ 
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับความสมดุล
ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด

ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อโครงการ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

587,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

17. โครงการจัดท า (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. ....

1. มี (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. ....  
2. มี หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ แนบท้าย (ร่าง) 
ระเบียบ ก.ค.ศ. ฯ

1. จ านวน (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินวิทยพัฒน์ พ.ศ. .... (1 ระเบียบ)
2. จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์แนบท้าย (ร่าง) ระเบียบ
ก.ค.ศ. ฯ (1 หลักเกณฑ์)

300,000 ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 12 120101 12 3

18. โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่างเพ่ือศึกษา
ถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูต้นแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 แห่ง
2. มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบท่ีเข้าร่วม
โครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีน าร่อง
จ านวน 12 แห่ง

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ
ในพ้ืนท่ีได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ
มีความพึงพอใจ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

746,400 สตผ. 3 12 120101 12 5.7 3

181 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

3. การจัดให้มีระบบการตัดเงินเดือนท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องสามารถควบคุม
ไม่ให้ข้าราชการกู้เกินศักยภาพของเงินเดือน 
และหลังจากหักช าระหน้ีและข้าราชการ
จะมีเงินเหลือในแต่ละเดือนเพียงพอ
ท่ีจะใช้ด ารงชีพอย่างมีศักด์ิศรี
4. พัฒนาครูบรรจุใหม่และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้
สร้างวินัยการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กระทรวงมีมาตรการ/แนวทางร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงินท่ีเหมาะสม
ในการให้สินเช่ือแก่ข้าราชการอย่างรับผิดชอบ
และเป็นธรรม

19. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 14

นักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานภายนอก จ านวน 60 คน

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามโครงการท่ีก าหนด
(ร้อยละ 90)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
ต่อการเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการพัฒนามีการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

15,980,300 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

182 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

20. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 13 
(กิจกรรม : หลักสูตรเสริม นบส.ศธ. 
และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสูตร)

ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นท่ี 13
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 13 เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริม 
นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนา
ตามหลักสูตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม : หลักสูตรเสริม 
นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนา
ตามหลักสูตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

801,000 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

21. โครงการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 
ด้านทักษะวัดประเมินผลตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
ในหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 400 คน
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
จ านวน 1 เล่ม

1. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาของผู้เข้ารับ
การพัฒนา (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการ (ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
(ร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

1,824,000 สคบศ. 3 12 120101 12 5.4 3

22. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการ
ศึกษาท่ีย่ังยืน เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก (Capacity Building for
Sustainable Education Leaders 
towards Becoming Regional 
and Global Citizens: CBSEL)

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร จ านวน 30 คน

1. ร้อยละค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินการ
ตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้น าทาการศึกษา
ท่ีย่ังยืน เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีการน า
ความรู้จากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85)

300,000 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

183 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

23. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21

1. วิทยากรแกนน าในการพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จ านวน 77 คน
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 770 คน

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การพัฒนาตามท่ีหลักสูตรก าหนด (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของครูและบุคลากรกระทรวง
ศึกษาธิการท่ีเข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาฯ สามารถส่ือสารภาษา
อังกฤษได้ถูกต้องมากข้ึน (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีผ่านการพัฒนาสามารถน าผลการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

1,233,000 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

24. โครงการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21**

ครูผู้สอนเข้ารับการพัฒนา จ านวน  735 คน 1. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาของผู้เข้า
รับการพัฒนา (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการ (ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
(ร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

3,600,200 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

184 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

25. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
ตามการเปล่ียนแปลงของ BANI World

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 20 รุ่น รุ่นละ 
40 คน รวมท้ังส้ิน 800 คน

1. ร้อยละเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาของผู้เข้า
รับการพัฒนา (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการ (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
(ร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานและชีวิต
ประจ าวัน (ร้อยละ 85)

6,228,000 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

26. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ
2. รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ

1. ระดับความส าเร็จของจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ระดับ 5)
2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือน าไป
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

124,900 สคบศ. 3 12 120101 12 3

27. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของครู
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 2 หลักสูตร
2. ครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามกลุ่มเป้าหมาย (2,500 คน) ได้รับการพัฒนา
ตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 
2,000 คน)
2. จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนาส าเร็จ
ตามกระบวนการและมีความพร้อมในการ
น าไปใช้ (2 หลักสูตร)
3. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาของผู้เข้ารับ
การพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
4. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
5. ร้อยละความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

20,800,000 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

185 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

6. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนา
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

28. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด

1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 คน
2. ศึกษาธิการจังหวัดท่ีเข้ารับการพัฒนา 
มีผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานและสามารถน าผลการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

625,600 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

29. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงาน ศธภ. และ
ส านักงาน ศธจ. จ านวน 120 คน
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน 100 คน
3. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(ต าแหน่งผู้อ านวยกลุ่มในส านักงาน ศธภ. 
และส านักงาน ศธจ. และศึกษานิเทศก์)
มีผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ต าแหน่งผู้อ านวยกลุ่ม
ในส านักงาน ศธภ. และส านักงาน ศธจ. และ
ศึกษานิเทศก์) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(ต าแหน่งผู้อ านวยกลุ่มในส านักงาน ศธภ. 
และส านักงาน ศธจ. และศึกษานิเทศก์)
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

1,162,000 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

186 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานและสามารถน าผลการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

30. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567

1. เครือข่ายส านักงานศึกษาธิการภาค 18 แห่ง
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 แห่ง 
รวมท้ังส้ิน 95 แห่ง
2. เครือข่ายครูแกนน าคุณภาพเพ่ือการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดละ 5 แห่ง 
(5 คน x 77 โรงเรียน) จ านวน 385 คน
3. ครูท่ีผ่านการพัฒนาจากเครือข่ายแกนน า
คุณภาพ (40 คน x 77 จังหวัด) จ านวน 
3,080 คน

1. จ านวนหน่วยงานเครือข่ายแกนน าคุณภาพ
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(95 แห่ง)
2. จ านวนเครือข่ายครูแกนน าคุณภาพ
เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(385 คน)
3. จ านวนครูท่ีผ่านการพัฒนาจากเครือข่าย
แกนน าคุณภาพ (3,080 คน)
4. ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายแกนน า
คุณภาพท่ีมีต่อการด าเนินการพัฒนาเครือข่าย
แกนน า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
5. ร้อยละของครูมีความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในยุค
BANI World (ผลสัมฤทธ์ิ) (ร้อยละ 80)
6. ร้อยละความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
พัฒนาหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้
ในยุค BANI World (ร้อยละ 90)

10,839,000 สคบศ. 3 12 120101 12 5.3 3

187 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

31. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเสริมสร้างความย่ังยืน
ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 100,000 คน

1. ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินการ
ตามหลักสูตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
2. ร้อยละค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีการน า
ความรู้จากการพัฒนาไปใช้ในการวางแผน
จัดการทางการเงิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

1,430,400 สคบศ. 3 12 120101 12 5.7 3

32. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ยุคใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ NIDTEP Learning 
Mall**

1. ระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (NIDTEP
Learning Mall) จ านวน 1 ระบบ
2. หลักสูตรทดลองระบบ จ านวน 1 หลักสูตร 
3. ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนารายบุคคล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
4. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
5. ผู้เข้ารับการพัฒนาหรือผู้ใช้ระบบ
การฝึกอบรมออนไลน์มีความพึงพอใจ
ต่อระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (NIDTEP 
Learning Mall) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบ
NIDTEP Learning Mall (ระดับ 5)
2. จ านวนหลักสูตรท่ีใช้ในการทดลองระบบ 
(1 หลักสูตร)
3. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการพัฒนารายบุคคล 
(ร้อยละ 80)
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
ต่อการพัฒนา (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การพัฒนาท่ีมีต่อการระบบการฝึกอบรม
ออนไลน์ (NIDTEP Learning Mall) 
(ร้อยละ 80)
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีผ่านการพัฒนาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ (ร้อยละ 85)

3,261,000 สคบศ. 3 12 120101 12 5.3 3

188 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

33. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ท่ีเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตร จ านวน 60 คน

1. ร้อยละค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินการ
พัฒนาตามหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือรองรับการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีการน า
ความรู้จากการพัฒนาไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

185,300 สคบศ. 3 12 120101 12 5.5 3

34. โครงการพัฒนานักวิจัยหลักสูตร “เทคนิค
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือน าเสนอ
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”

1. จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา (40 คน)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ท่ีมีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาสามารถน าองค์ความรู้
ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

1. จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา (40 คน)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ท่ีมีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาสามารถ
น าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

100,000 สคบศ. 3 12 120101 12 3

35. โครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกาานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ

1. กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 
300 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน
2. ผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้เรียนคนพิการ 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.

ครูผู้สอนคนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในทักษะพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับคนพิการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2,411,000 กศน. 3 12 120101 12 5.3 3

189 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

36. โครงการพัฒนาทักษะครูด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่

ครู กศน. ประกอบด้วย ข้าราชการครู และพนักงาน
ราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอน (ครู กศน.ต าบล/ครู
อาสาสมัคร กศน./ครู ศรช./ครู ปวช.) 
จ านวน 266 คน

1. หลักสูตรอบรม ครู กศน. ต้นแบบ
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. กรอบในการด าเนินงานเพ่ือการจัดอบรม 
ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารท่ีชัดเจน
3. ครู กศน. ท่ีผ่านกระบวนการอบรม
ตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ท่ีมีคุณภาพ

5,383,000 กศน. 3 12 120101 12 5.3 3

37. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
ผู้จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน. เพ่ือการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้บริหารและผู้จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงาน กศน. ทุกแห่ง รวมจ านวน 
967 แห่ง

1. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และผู้จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน. ท่ีมีโครงสร้างหรือเน้ือหา
ของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาศักยภาพตนเองของผู้บริหาร
และผู้จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงาน กศน.
2. ผู้บริหารและผู้จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจและความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์
การวัดและประเมินผลผู้ผ่านหลักสูตร
3. ผู้บริหารและผู้จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงาน กศน. ท่ีได้รับจากการพัฒนา
มีการน าความรู้หรือส่ิงท่ีได้รับจากการพัฒนา
ไปใช้ในการจัดการศึกษาหรือปฏิบัติงาน

19,155,150 กศน. 3 12 120101 12 5.3 3

190 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

38. โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้มีสมรรถนะ
ผู้บริหารสูงข้ึน และมีความสามารถ
ในการจัดระบบองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหาร
(ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการพัฒนามีการพัฒนา
ตนเองในด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ภาวะผู้น า และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพเหมาะสมย่ิงข้ึน 
(ร้อยละ 90)
3. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ
รายสาขาในระดับสูงตามาตรฐานนานาชาติ

14,736,000 กศน. 3 12 120101 12 5.5 3

39. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส าหรับ ครู กศน. ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

ครู กศน. ทุกประเภท ในพ้ืนท่ีบริการ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน (ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย
จ านวน 100 คน)

ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตรท่ีเข้ารับการพัฒนา 
(ร้อยละ 80)

163,200 กศน. 3 12 120101 12 5.3 3

40. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรนักปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.

ครูอาสาสมัคร กศน./ครู กศน.ต าบล ในสังกัด
ส านักงาน กศน ท่ัวประเทศ

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม (100 คน)
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ
มีสมรรถนะทางการปฏิบัติงานสูงข้ึน และ
ตอบสนองต่อนโยบายฯ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ถูกต้องครบถ้วน และลดเวลาในการด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม

736,900 กศน. 3 12 120101 12 5.3 3

41. โครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครู
เพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของผู้เรียนศตวรรษท่ี 21

หลักสูตรพลิกโฉมครูเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียน
ศตวรรษท่ี 21 จ านวนท้ังส้ิน 6 หลักสูตร

มีครูต้นแบบในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ท่ีพัฒนาข้ึน ขยายผลเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
ผู้รับบริการมีความสามารถในการเรียนรู้
และปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว
และชุมชนได้

52,979,000 กศน. 3 12 120101 12 5.3 3

191 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

42. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) 
ส านักงาน กศน.

รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดหรือ 
ผู้อ านวยการกศน.อ าเภอ/เขตหรือผู้อ านวยการ
สถานศึกษาข้ึนตรงหรือหัวหน้าฝ่าย
ช านาญการพิเศษ จ านวน 72 คน

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม (72 คน)
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ
มีสมรรถนะทางการบริหารสูงข้ึน และตอบ
สนองต่อนโยบายฯ ท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้อง 
ครบถ้วนและลดเวลาในการด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม

3,400,000 กศน. 3 12 120101 12 5.5 3

43. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) 
ส านักงาน กศน.

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต หรือ รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ึนตรง ท่ีมีวิทยฐานะ
ช านาญการข้ึนไปจ านวน 72 คน เข้ารับ
การอบรม

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม (72 คน)
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ 
มีสมรรถนะทางการบริหารสูงข้ึน และตอบ
สนองต่อนโยบายฯ ท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้อง 
ครบถ้วนและลดเวลาในการด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม

1,374,600 กศน. 3 12 120101 12 5.5 3

44. โครงการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ
การสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเท่ียว

ผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านเกณฑ์การอบรม 
น าความรู้ท่ีได้รับตามหลักสูตรไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และเกิดทักษะ สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
การปฏิบัติงานได้ (อย่างน้อยร้อยละ 80)

974,760 กศน. 3 12 120101 12 5.6 3

45. โครงการพัฒนาคุณภาพครู กศน. 
ด้านการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา และเสริมทักษะ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ
และน ากลยุทธ์เชิงรุกไปใช้ในการจัดการสอน 
ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
ผลการเรียนในรายวิชาบังคับ บังคับเลือก
มีเกรดเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป

ร้อยละของของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง สามารถน าทักษะ ความรู้ท่ีได้รับ
จากการอบรมไปจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
(ร้อยละ 80)

345,000 กศน. 3 12 120101 12 5.3 3

46. โครงการพัฒนาทักษะการผลิตส่ือดิจิทัล
แบบครบวงจรในรูปแบบรายการโทรทัศน์
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาออนไลน์
ของ กศน. ในยุคดิจิทัล

บุคลากรผู้ผ่านการอบรมมีศักยภาพในการเป็น
ผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกรเพ่ือการปฏิบัติงาน
พิธีการหรืองานกิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด
ได้อย่างมืออาชีพ อันเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยงานของตนเองให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี และสร้าง
การรู้จักให้แก่หน่วยงานได้อย่างแพร่หลาย

บุคลากร กศน. ในสังกัดส านักงาน กศน. 
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีสามารถ
เป็นผู้ด าเนินรายการได้มีจ านวนเพ่ิมข้ึน

14,019,920 กศน. 3 12 120101 12 5.5 3
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47. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม บุคลากร
กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
20 แห่ง จ านวน 80 คน
2. พนักงานราชการของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา 20 แห่ง จ านวน 100 คน

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ (ร้อยละ 80)
2. กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศษสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

1,220,000 กศน. 3 12 120101 12 5.3 3

48. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ

บุคลากรกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ/ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา/ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยท่ีได้รับการพัฒนาได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ระหว่าง MOA International
Association มูลนิธิเอ็มโอเอไทย วางแผน
การขยายผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ท้ังในพ้ืนท่ีปกติ และพ้ืนท่ีชายแดนครอบคลุม
ท่ัวประเทศ

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพฯ/ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา/
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
มีความรู้ ความเช่ือม่ันในแนวทางเกษตรธรรมชาติ
และวิถีสุขภาพแบบองค์รวมสามารถ
น าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้มากข้ึน (ร้อยละ 85)

1,300,000 กศน. 3 12 120101 12 5.3 3

49. โครงการ “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู
ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 - 18 สู่การเป็นครูยุคใหม่
ในศตวรรษท่ี 21”

1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูในพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค
1-18 สู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 
มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (5 ระดับ)
2. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูในพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค
1-18 สู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21
มีประสิทธิผล (วัตถุประสงค์ 3)

1. ระดับความส าเร็จของรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพครูสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษ
ท่ี 21 ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 (ระดับ 5)
 ระดับ 1 หมายถึง ส ารวจข้อมูลเก่ียวกับ
สภาพการด าเนินงานการวัดแววความสามารถ
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียนทุกระดับ ทุกสังกัด
 ระดับ 2 หมายถึง รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพครูสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษ
ท่ี 21 มีคุณภาพ
 ระดับ 3 หมายถึง รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพครูสู่การเป็นครูยุคใหม่
ในศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพ สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

16,700,000 ศธภ.3 (หลัก)
ศธภ.1-18 (ร่วม)

3 12 120101 12 3
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 ระดับ 4 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูสู่การ
เป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 75
 ระดับ 5 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นครู
ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 80
2. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาจากรูปแบบ
ท่ีสร้างข้ึน น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาจากครู
กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับมากข้ึนไป
(ร้อยละ 80)

50. โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนวทาง
การพัฒนาการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซ่ึงปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 และข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,440 คน
2. รายงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน
แนวทางการพัฒนาการด าเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 18 เล่ม

1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซ่ึงปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18
และข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
โครงการ)
2. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซ่ึงปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 14 
และข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 14 ท่ีร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายโครงการ)

3,607,920 ศธภ.14 (หลัก) 
ศธภ.1-18 (ร่วม)

3 12 120101 12 3

194 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

3.6 กลุ่มโครงการพัฒนาและส่งเสริม
พหุปัญญา (จ านวน 4 โครงการ)

35,742,000

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามพหุปัญญาของผู้เรียน**

500 โรง 1,000 คน 1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการพัฒนา
(500 โรง) 
2. จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนา (1,000 คน) 
3. ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับ
การพัฒนาสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์คัดกรอง และออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพหรือสามารถ
ส่งต่อผู้เรียนตามพหุปัญญาได้อย่างเหมาะสม 
(ร้อยละ 80)

6,242,000 สช. 3 12 120201 12 2.2 3

2. โครงการคุณภาพการบูรณาการข้อมูล
ด้านเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษ
บนฐานพหุปัญญาเช่ือมโยงการจัดการศึกษาภายใต้
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
ของกระทรวงศึกษาธิการ**

1. มีฐานข้อมูลพ้ืนฐานด้านเด็กและเยาวชน
ท่ีมีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา
ปีการศึกษา พ.ศ. 2567  
2. ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง
การขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการวิเคราะห์ และรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถ
พิเศษบนฐานพหุปัญญาท่ีเหมาะสม 
จากหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ท่ีร่วมขับเคล่ือนแผนแม่บทประเด็นการพัฒนา
การเรียนรู้ 

1. ร้อยความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
2. ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาน าข้อมูลไปจัดการ
ศึกษาด้านพหุปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชน
อย่างมีคุณภาพ

1,500,000 กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. 3 12 120201 12 2.2 3
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3. โครงการเสริมสร้างพหุปัญญาภายใต้
ระบบนิเวศการศึกษาบนพ้ืนฐานข้อมูล
ระดับพ้ืนท่ี

1. ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีระบบบริหารจัดการข้อมูลทาง
การศึกษา จ านวน 18 ระบบ โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
ทุกจังหวัดและทุกภาคท่ีมีข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาพหุปัญญา
ของผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนภายใต้
ความร่วมมือของระบบนิเวศด้านการศึกษา 
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 
รวมท้ังหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจตรงกันในการ
จัดเก็บข้อมูลด้วย Sand box และมีการใช้ข้อมูล
ด้วยกัน

1. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาหน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูลระดับพ้ืนท่ี 
(sand box) เพ่ือการพัฒนาการบริหาร
การศึกษาในภูมิภาคในกลุ่มของการพัฒนา
ผู้เรียนตามกรอบพหุปัญญาเพ่ือมุ่งสู่
แรงงานคุณภาพ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการ (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่าน
การพัฒนาสามารถเป็นต้นแบบและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับให้กับหน่วยงาน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
จัดเก็บและการใช้ระบบข้อมูล (sand box) 
ส าหรับน าไปจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
พหุปัญญาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษ
ท่ี 21 (ร้อยละ 60) 
4. ร้อยละของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และส านักงานศึกษาธิการภาคเป็นเจ้า
ของข้อมูลระบบฐานข้อมูลเดียว (sand box)
ท่ีใช้จังหวัดเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูล
ด้านการศึกษา จากโรงเรียนมาสู่จังหวัด 
ภาค และประเทศ (ร้อยละ 80)

10,000,000 กสภ. 3 12 120201 12 2.2 3
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4. โครงการการพัฒนาเคร่ืองมือการวัดแวว
ความสามารถด้านพหุปัญญาให้กับผู้เรียน
ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1- 18

เคร่ืองมือการวัดแววความสามารถด้านพหุปัญญา
ให้กับผู้เรียนในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ในแต่ละ
ระดับช้ัน

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเคร่ืองมือ
การวัดแววความสามารถด้านพหุปัญญา
(ระดับ 5)
 ระดับ 1 หมายถึง ส ารวจข้อมูลเก่ียวกับ
สภาพการด าเนินงานการวัดแววความสามารถ
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียนทุกระดับ ทุกสังกัด 
 ระดับ 2 หมายถึง เคร่ืองมือการวัดแวว
ความสามารถด้านพหุปัญญามีคุณภาพ 
 ระดับ 3 หมายถึง เคร่ืองมือการวัดแวว
ความสามารถด้านพหุปัญญามีคุณภาพ สามารถ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระดับ 4 หมายถึง สถานศึกษา
มีความพึงพอใจต่อเคร่ืองมือการวัดแวว
ความสามารถด้านพหุปัญญาร้อยละ 75 
 ระดับ 5 หมายถึง สถานศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อเคร่ืองมือการวัดแววความสามารถ
ด้านพหุปัญญา ร้อยละ 80

18,000,000 ศธภ.3 (หลัก)
ศธภ.1-18 

(ร่วม)

3 12 120201 12 2.2 3

2. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาน าร่อง 
ในพ้ืนท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ทราบถึง
แววความสามารถด้านพหุปัญญาของตน
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าเคร่ืองมือการ
วัดแววความสามารถด้านพหุปัญญาไปใช้ 
สามารถพัฒนาและออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับดี   
ข้ึนไป (ร้อยละ 50)
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3.7 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา (จ านวน 7 โครงการ)

           14,290,000 

1. โครงการประชุมจัดท าข้อเสนอการวิจัย
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อเสนอการวิจัย
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
2. มีข้อเสนอการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2569 ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 1 ฉบับ

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อเสนอการวิจัย
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
2. จ านวนข้อเสนอการวิจัยประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2569 ในภาพรวมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

630,000 สนย. 3 23 230101 12 3

2. โครงการประชุมติดตามผลและความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ประจ าปี 2567 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาคและจังหวัด

สรุปผลการประชุมติดตามผลและความก้าวหน้า
โครงการวิจัยประจ าปี 2567 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับภาคและจังหวัด

ระดับความส าเร็จของการจัดประชุมติดตามผล
และความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจ าปี      
2567 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับภาคและจังหวัด (ระดับ 5)

250,000 สนย. 3 23 230101 12 3

3. โครงการประชุมทางวิชาการ (Symposium)
ด้านการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. บุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
(Symposium) ด้านการวิจัยของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจ านวน 100 คน 
2. เอกสารงานวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือเผยแพร่ในการประชุมและ
หน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 150 เล่ม

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ (Symposium) ด้านการ
วิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป)

580,000 สนย. 3 23 230101 12 3

4. โครงการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุกของสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18

รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุกของสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ส านักงานศึกษาการภาค 14 จ านวน 1 เล่ม

จ านวนรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกของสถานศึกษา
ในพ้ืนท่ีส านักงานศึกษาการภาค 1-18 
(1 ฉบับ)

1,278,000 ศธภ.14 (หลัก)
 ศธภ.1-18

 (ร่วม)

3 23 230101 12 3
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5. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลหรือ
วิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ-
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัย
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี
(Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การเรียนการสอน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยเพ่ือการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถบูรณาการ
หรือเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 
4. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์การวิจัยส านักงาน 
ก.ค.ศ.
5. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. จ านวนรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
หรือวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อย่างน้อย 1 เร่ือง) 
2. จ านวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่
งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
(อย่างน้อย 5 เร่ือง) 
3. จ านวนระบบสารสนเทศการวิจัยมีฐานข้อมูล
งานวิจัยด้านการศึกษาหรือด้านการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล) 
4. จ านวนรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การวิจัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
(1 ฉบับ) 
5. จ านวนรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ-
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ฉบับ)

1,200,000             ส านักงาน ก.ค.ศ. 3 23 230101 12 3
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6. โครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. 
วิชาการคร้ังท่ี 5)

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งผลงาน/นวัตกรรมทางวิชาการเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 40 เร่ือง
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปล่ียนข่าวสาร
ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาการ 
และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการ
ต่อสาธารณชนท่ัวไป ซ่ึงเป็นการพัฒนา
การน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
อันจะน าไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ จ านวน 100 คน

1. จ านวนผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ท่ีผ่านการตรวจคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสารรายงานการด าเนินการ
ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการ (Proceedings) (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของจ านวนผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการ (บทความวิจัย) ท่ีส่งเข้าร่วม
โครงการ)
2. ร้อยละของผู้เข้าประชุมทางวิชาการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเป้าหมาย)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ท่ีมีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
สามารถน าองค์ความรู้ไประยุกต์ใช้และต่อยอด
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)

222,000                สคบศ. 3 23 230101 12 3

7. โครงการวิจัยทางการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/แผนงานท่ีเสนอ
ของบประมาณจากส านักงานส านักงานส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

10,130,000

  7.1 รูปแบบการพัฒนาครูในการสอนภาษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสารตามมาตรฐาน CEFR 
โดยใช้ส่ือดิจิทัลบูรณาการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มีรูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้ส่ือดิจิทัล
บูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

จ านวนรูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้ส่ือ
ดิจิทัลบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(1 รูปแบบ)

555,000 ศธจ.ร้อยเอ็ด 3 23 230101 12 3

  7.2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด

มีรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพส าหรับโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด

จ านวนรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับโรงเรียนเอกชน
จังหวัดร้อยเอ็ด (1 รูปแบบ)

555,000 ศธจ.ร้อยเอ็ด 3 23 230101 12 3
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  7.3 หลักสูตรพัฒนาครูในการสอนภาษา       
อังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใช้การจัดการเรียนรู้  
เชิงรุก บูรณาการการศึกษาช้ันเรียนและ
ส่ือดิจิทัล

มีหลักสูตรพัฒนาครูในการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
บูรณาการการศึกษาช้ันเรียนและส่ือดิจิทัล

จ านวนหลักสูตรพัฒนาครูในการสอนภาษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใช้การจัดการเรียนรู้
เชิงรุกบูรณาการการศึกษาช้ันเรียนและ
ส่ือดิจิทัล (1 หลักสูตร)

426,000 ศธจ.ร้อยเอ็ด 3 23 230101 12 3

  7.4 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้
ตามสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ีของทักษะ
โคดด้ิง (Coding) ระดับช้ันประถมศึกษา
ตอนต้น ส าหรับครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
และพฤติกรรมบ่งช้ีของทักษะโคดด้ิง (Coding) 
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น ส าหรับครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

1. มีข้อเสอนแนะอันเป็นประโยชน์ท่ีได้
จากการวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้ Coding (1 แนวทาง)
2. จ านวนรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เพ่ือเผยแพร่ต่อหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดร้อยเอ็ด (1 เล่ม)

245,200  ศธจ.ร้อยเอ็ด 3 23 230101 12 3

  7.5 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน
โดยใช้ PATHITTA Model เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ในห้องเรียนภายใต้กระบวนการ PDCA

มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนโดยใช้ 
PATHITTA Model เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนภายใต้
กระบวนการ PDCA

จ านวนต้นฉบับบทความการวิจัย
บทความในประเทศ (1 เล่ม)

127,000 ศธจ.สงขลา 3 23 230101 12 3

  7.6 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ส่ือส่ิงประดิษฐ์ส าหรับนักศึกษา กศน.จังหวัด
นราธิวาส เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง “ดาราศาสตร์”

มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ส่ือส่ิงประดิษฐ์ส าหรับนักศึกษา กศน.
จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง “ดาราศาสตร์”

จ านวนกระบวนการการเรียนการสอน 
โดยใช้ส่ือประดิษฐ์ (1 กระบวนการเรียนรู้)

699,300 กศน.
(ศูนย์

วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา

นราธิวาส)

3 23 230101 12 3

  7.7 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของครูในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤติ
โควิด - 19 โดยใช้ส่ือออนไลน์

1. มีการออกแบบและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ส าหรับพัฒนาครูโดยการใช้ส่ือออนไลน์
แบบวิถีใหม่หลังวิกฤติโควิด - 19
2. มีรายงานการวิจัยการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของครูในยุคฐานวิถีใหม่
หลังวิกฤติโควิด-19 โดยใช้ส่ือออนไลน์

1. จ านวนบทเรียนออนไลน์ท่ีได้จากการ
ออกแบบและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
(4 บทเรียน)
2. จ านวนรายงานการวิจัยการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของครูในยุคฐานวิถีใหม่
หลังวิกฤติโควิด-19 โดยใช้ส่ือออนไลน์ 
(1 เล่ม)

393,000 สคบศ. 3 23 230101 12 3
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  7.8 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมการเปล่ียนแปลงยุคโลก
พลิกผัน (VUCA World) 

มีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมการเปล่ียนแปลงยุคโลก
พลิกผัน (VUCA World)

จ านวนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (1 เร่ือง) 411,000 สคบศ. 3 23 230101 12 3

  7.9 โรงเรียนต้นแบบทวิภาคีเพ่ือผู้เรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษ

มีการออกแบบกลไกความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างประเทศในการจัดโปรแกรมเพ่ือผู้เรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษของโรงเรียนประถมศึกษา
ต้นแบบในประเทศไทย

จ านวนโมเดลกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง
ประเทศในการจัดโปรแกรมเพ่ือผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษของโรงเรียนประถมศึกษา
ต้นแบบ (1 โมเดล)

862,300 ศธจ.นนทบุรี 3 23 230101 12 3

  7.10 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู          
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ     
เรียนรู้ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในจังหวัดอุบลราชธานี

มีรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดอุบลราชธานี

จ านวนรายงานวิจัยรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(1 เร่ือง)

586,000 ศธจ.
อุบลราชธานี

3 23 230101 12 3

  7.11 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
(โควิด-19) เพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัล และทักษะ
การสร้างส่ือสร้างสรรค์ส่ือดิจิทัลส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีคุณภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด (โควิด-19) 
ท่ีมีคุณภาพ

จ านวนรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะการสร้าง
ส่ือสร้างสรรค์ส่ือดิจิทัลส าหรับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (1 รูปแบบ)

471,000 สคบศ. 3 23 230101 12 3

  7.12 การพัฒนาโปรแกรมสร้างครูมืออาชีพสังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง

มีโปรแกรมเสริมสร้างครูมืออาชีพมี 
5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
1. ความรอบรู้ในวิชา 
2. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
3. มีความเป็นครู 
4. ความเข้าใจและเอ้ืออาทรต่อผู้เรียน 
5. การเปิดใจกว้างและยอมรับฟังผู้อ่ืน

จ านวนโปรแกรมเสริมสร้างครูมืออาชีพ
มี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
1. ความรอบรู้ในวิชา 
2. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
3. มีความเป็นครู 
4. ความเข้าใจและเอ้ืออาทรต่อผู้เรียน 
5. การเปิดใจกว้างและยอมรับฟังผู้อ่ืน 
(1 โปรแกรม)

94,900 กศน.
(กศน.

อ าเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย)

3 23 230101 12 3

202 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

  7.13 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายครู
สู่การเป็นโค้ชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนส าหรับสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

มีรูปแบบเครือข่ายครูสู่การเป็นโค้ชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน

จ านวนรูปแบบเครือข่ายครูสู่การเป็นโค้ช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 (1 รูปแบบ)

597,000 ศธจ.ยโสธร 3 23 230101 12 3

  7.14 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัย
ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สู่การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ของผู้เรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร

มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน

จ านวนรูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน
(1 รูปแบบ)

595,000 ศธจ.ยโสธร 3 23 230101 12 3

  7.15 การศึกษาผลการทดลองใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เป็นภาจีนของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา

มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาจีน
ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา

จ านวนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เป็นภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา (1 แนวทาง)

714,300 สช. 3 23 230101 12 3

  7.16 สภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL   
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE
นักศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

มีสภาพการใช้แนวคิด UICAN  MODEL 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE 
นักศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

จ านวนรายงานสภาพการใช้แนวคิด UICAN  
MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE 
NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ (1 เร่ือง)

120,000 กศน.
(ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ

การศึกษา
ตามอัธยาศัย

อ าเภอ
บ้านโคก จังหวัด

อุตรดิตถ์)

3 23 230101 12 3

  7.17 ความต้องการเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักศึกษา กศน. ในพ้ืนท่ี
ชายแดนใต้ : ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

มีผลการวิจัย เร่ือง ความต้องการเรียนรู้ส าหรับ
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษา กศน. 
ในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ รวมท้ังรวบรวมข้อค้น
พบต่าง ๆ จากการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลวิจัย

จ านวนสรุปผลการวิจัย เร่ือง ความต้องการ
เรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักศึกษา กศน. ในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ 
รวมท้ังรวบรวมข้อค้นพบต่าง ๆ 
จากการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลวิจัย (1 เร่ือง)

455,000 กศน.
(กศน.อ าเภอ

ยะรัง)

3 23 230101 12 3

203 Iหน้า



แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

 
กลุ่มโครงการ/โครงการ/

กิจกรรมหลัก

 
เป้าหมาย

ของโครงการ

 
ตัวช้ีวัด/

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

  7.18 การพัฒนาและศึกษาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์จากลูกหยีเป็นท่ียอมรับ
ของผู้บริโภคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์จากลูกหยีเป็นท่ียอมรับ
ของผู้บริโภค

จ านวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์จากลูกหยีเป็นท่ียอมรับ
ของผู้บริโภค (2 ผลิตภัณฑ์)

322,000 กศน.
(กศน.อ าเภอ

ยะรัง)

3 23 230101 12 3

  7.19 การพัฒนาแนวทางการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
โดยใช้ REC Model

มีแนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

จ านวนแนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
(1 แนวทาง)

379,000 ศธภ.9 3 23 230101 12 3

  7.20 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (1 กิจกรรม)

629,000 สช. 3 23 230101 12 3

  7.21 การพัฒนานโยบายการศึกษาเพ่ือลด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อผลกระทบ
จากการออกกลางคันในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและสายอาชีพ ในพ้ืนท่ีชายแดน      
กาะแก่ง และจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดอัตรา
การออกกลางคันของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน
ข้ันพ้ืนฐานและสายอาชีพ ในพ้ืนท่ีชายแดน 
เกาะแก่ง และจังหวัดชายแดนภาคใต้

จ านวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดอัตรา
การออกกลางคันของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน
ข้ันพ้ืนฐานและสายอาชีพ ในพ้ืนท่ีชายแดน 
เกาะแก่ง และจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(1 เร่ือง)

577,000 สป. 3 23 230101 12 3

  7.22 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การบริหารจัดการแผนงานและโครงการ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมภายในหน่วยงาน
ท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีงบประมาณ
2566

ร้อยละของการบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมภายในหน่วยงานท่ีสามารถตรวจสอบ
และติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2566 (ร้อยละ 5)

316,000 สนย. 3 23 230101 12 3

204 Iหน้า



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 2 กลุ่มโครงการ 45 38,954,713,150               
การสร้างโอกาส 4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 31 38,857,039,630 สช. และ กศน.(1) กศน.(10) สช.(12)  สต.(3) สนย.(1)  กศน.(8),

ความเสมอภาค และ ทางการศึกษา ศธภ.11 หลัก ศธภ.1-18 ร่วม (1) ศธจ. (77 จังหวัด) (1)
ความเท่าเทียมทางการศึกษา สตผ.(1) ศธภ. 7 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1)

4.2 กลุ่มโครงการพัฒนาส่ือผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ 14 97,673,520 สช.(1) กศน.(13)
ท่ีเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมายเหตุ 

* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

** หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 ของ สป

 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มโครงการ จ านวนโครงการ งบประมาณ
หน่วยงาน/จ านวนโครงการ 

ท่ีขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์

205 Iหน้า



ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
จ านวน 45 โครงการ 38,954,713,150

4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (จ านวน 31 โครงการ)

38,857,039,630

1. โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. รายงานผลการติดตาม ประเมินผล และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566
2. กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลท่ีสามารถ
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาในการบริหาร
จัดการโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/หน่วยงานจัดสรรทุน ได้น าปัญหา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการด าเนินการ
จัดสรรทุนฯ

จ านวนคร้ังการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนิน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
(จ านวน 2 คร้ัง) 

235,000                  สตผ. 4 17 170101 9 4

2. โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับ
ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ

1. สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาไทย มีโอกาสได้รับ
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่างประเทศ
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีและความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ

1. จ านวนคร้ังการด าเนินการจัดสอบนักเรียน
นักศึกษาเพ่ือรับทุนศึกษาต่างประเทศ 
(จ านวน 4 คร้ัง)
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกตาม
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการ
เสนอช่ือไปยังแหล่งทุนตามก าหนดเวลา

40,000                   สต. 4 17 170101 9 4

3. โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับ
นักเรียนทุนโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน รุ่นท่ี 4
ท่ีปรับเปล่ียนการศึกษาในต่างประเทศมาศึกษา
ในประเทศไทย ตามสิทธิและเง่ือนไขการให้ทุน

จ านวนนักเรียนทุนท่ีได้รับจัดสรรทุน
(จ านวน 6 คน)

2,527,000               สต. 4 17 170101 9 4
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4. โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนเยาวชน (JENESYS)

1. สนับสนุนให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่น
ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศญ่ีปุ่น
2. เสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียนในการ
เป็นตัวแทนประเทศไทยและการประพฤติตนท่ี
เหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
นักเรียนไทยและญ่ีปุ่น

ร้อยละความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประเทศ
ญ่ีปุ่น มีทัศนคตืท่ีดีและมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการของนักเรียนไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

48,080                   สต. 4 17 170101 9 4

5. โครงการบริหารจัดการโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 คณะ 
คณะละ 2 คร้ัง
2. การลงพ้ืนท่ีให้การดูแล ช่วยเหลือผู้รับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จ านวน 1 คร้ัง

จ านวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (3 คณะ คณะละ 2 คร้ัง)

198,800                  สนย. 4 17 170101 9 4

6. โครงการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและ
ประเมินผลการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบท่ีเหมาะสม

1. เด็กและเยาวชนในวัยเรียนท่ีหลุดระบบ
การศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุนเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับ
การศึกษาจนสามารถเรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ร้อยละ 90)
2. เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค ได้รับ
การพัฒนาการสมวัย อย่างรอบด้าน และได้รับ
โอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบ
การศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100)
3. เด็กพิการและด้อยโอกาส และผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษในวัยเรียน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค มีโอกาสและเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท้ังในระบบและนอกระบบ
(ร้อยละ 90)

1. ร้อยละความส าเร็จของจ านวนเด็กและ
เยาวชนในวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา
ท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือ จนสามารถเรียน
จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(ร้อยละ 90)
2. ร้อยละความส าเร็จของเด็กปฐมวัยได้รับ
การศึกษาและพัฒนาการอย่างสมวัยท้ังในระบบ
และนอกระบบการศึกษา (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละความส าเร็จของเด็กพิการและ
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังในระบบ
และนอกระบบ (ร้อยละ 90)

2,599,200               ศธภ.11 
(หลัก)

ศธภ.1-18
(ร่วม)

4 17 170101 9 4
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7. โครงการเพ่ิมโอกาส การเข้าถึงการศึกษา
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น เด็ก
กลุ่มเปราะบางและกลุ่ม NEETs ในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมของพ้ืนท่ี

1. ประชากรวัยเรียนทุกระดับทุกประเภทในพ้ืนท่ี
จังหวัด
2. นักเรียนด้อยโอกาส เด็กตกหล่น และเด็ก
ออกกลางคัน (ช่วงอายุ 3-18 ปี)
3. กลุ่มเปราะบางทางการศึกษา (บุคคลท่ีต้องการ
ได้รับการพ่ึงพิงจากผู้อ่ืน ได้แก่ 1.กลุ่มท่ีมีความเส่ียง
กว่าบุคคลท่ัวไป 2.กลุ่มทุพพลภาพ 3.กลุ่มท่ีไม่มี
อิสระพอในการตัดสินใจ 4.กลุ่มด้อยโอกาส)
4. เยาวชนกลุ่ม NEETs (ช่วงอายุ 15-24 ปี) 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด

1. อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
ทุกระดับในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
2. อัตราการออกกลางคันในพ้ืนท่ีลดลง 
3. จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสท่ีได้รับ
การช่วยเหลือในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
4. จ านวนนักเรียนมีทักษะวิชาชีพ
ตามความสนใจ
5. ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมการขับเคล่ือนงาน
ด้านความปลอดภัยนักเรียน  

27,906,300              ศธจ.
(77 จังหวัด)

4 17 170101 9 3.3 4

8. เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล 1 โรง โรงเรียนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามมติ
คณะรัฐมนตรี

1,500,000               สช. 4 17 170101 9 4

9. เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 1 โรง โรงเรียนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามมติ
คณะรัฐมนตรี

1,500,000               สช. 4 17 170101 9 4

10. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูท่ีสอน
นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

188 คน ร้อยละของครูท่ีสอนนักเรียนพิการในโรงเรียน
เอกชนท่ีได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 100)

5,640,000               สช. 4 17 170101 9 4

11. เงินอุดหนุนส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ส่ือบริการของนักเรียนพิการ

5,200 คน ร้อยละของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
ท่ีได้รับการสนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็น
ของแต่ละบุคคล (ร้อยละ 100)

10,400,000              สช. 4 17 170101 9 4

12. เงินอุดหนุนเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวครู
โรงเรียนเอกชน

1,000 คน ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชนท่ีมีสิทธิได้รับ
การช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพ (ร้อยละ 100)

8,136,000               สช. 4 17 170101 9 4

13. เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียน
เอกชนการกุศล

10 โรง จ านวนโรงเรียนเอกชนการกุศลท่ีได้รับการ
สนับสนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน/
อาคารประกอบ (10 โรง)

53,621,400 สช. 4 17 170101 9 4

14. เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม

30 รางวัล จ านวนรางวัลท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ได้รับพระราชทาน (30 รางวัล)

400,000                  สช. 4 17 170101 9 4
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15. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
และเด็กด้อยโอกาส

778 โรง 1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
(778 โรง) 
2. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาสามารถ
น าความรู้ท่ีได้ไปใช้จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

10,704,300              สช. 4 17 170101 9 3.3 4

16. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 5,011,689,100          สช. 4 17 170101 9 4

  16.1 เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 1,422,704 คน 2,703,672,700          
  16.2 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 517,917 คน 2,308,016,400          
17. โครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชน

400 คน 140 โรง 1. จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการติดตามและ
ก ากับการใช้เงินอุดหนุน (140 โรง) 
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการ
ติดตามและก ากับมีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
(ร้อยละ 80)

1,327,900               สช. 4 17 170101 9 4

18. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียน
เอกชน มาตรา 60 วรรค 2

13 รายการ จ านวนรายการด าเนินงานท่ีกองทุนสงเคราะห์
ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงาน (13 รายการ)

7,200,000               สช. 4 17 170101 9 4

19. เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย
โรงเรียนเอกชน มาตรา 73 (3)

109,038 คน จ านวนผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีส่งเงินสะสมเข้ากองทุน (109,038 คน)

2,748,539,300          สช. 4 17 170101 9 4

20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

30,316,184,500        

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต (1,422,704 คน)
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  20.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนเอกชน

1,909,153 คน 1. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนได้รับ
การสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(1,909,153 คน)
2. ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการ
ท่ีได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 100)

27,268,560,900        สช. 4 17 170101 9 4

  20.2 ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ จ านวน 863,915 คน

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ (863,915 คน)
2. ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ท่ีเรียนต่อเน่ืองตลอดภาคเรียน (ร้อยละ 100)

3,047,623,600          กศน. 4 17 170101 9 4

21. โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากใน
เขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ

กลุ่มเด็กชาวเขาพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือได้รับ
การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และการฝึกทักษะอาชีพใน 9 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง น่าน 
แม่ฮ่องสอน ตาก ล าพูน แพร่ และพะเยา จ านวน
6,385 คน ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาทต่อปี

1. เด็กชาวเขายากจนท่ีด้อยโอกาส จ านวน
6,385 คน ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ
2. ร้อยละของเด็กชาวเขายากจนด้อยโอกาส
จ านวน 6,385 คน ท่ีได้รับทุนการศึกษา
สามารถใช้เงินทุนการศึกษาในการศึกษา
เล่าเรียนและประกอบอาชีพได้ (ร้อยละ 80)

33,714,800              กศน. 4 17 170101 9 3.3 4

22. โครงการสนับสนุนเส้ือผ้าและอุปกรณ์
การเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีอาศัย
อยู่ในถ่ินทุรกันดาร

เด็กและเยาวชนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดาร และ
ห่างไกลซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบในการให้บริการ
การศึกษาของส านักงาน กศน.ได้รับโอกาส
เท่าเทียมกันในการสนับสนุนค่าเส้ือผ้าและ
อุปกรณ์การเรียน

ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในวัยเรียน
และอาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบในการให้บริการการศึกษา
ของส านักงาน กศน. ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน (ร้อยละ 80)

11,274,100              กศน. 4 17 170101 9 3.3 4

23. โครงการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ
และการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคน
พิการ

ผู้เรียนคนพิการได้รับการสนับสนุนการให้บริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการ

ผู้เรียนคนพิการได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ

16,200,000              กศน. 4 17 170101 9 3.3 4
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24. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสฝึกอาชีพ
จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน น าความรู้
ไปสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างมูลค่าเพ่ิม
และพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน

ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับของตลาด มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายให้เกิดการรวมกลุ่มและ
จัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน เกิดผลิตภัณฑ์สินค้า/
บริการ กศน.ดีเด่น/พรีเม่ียม

472,305,000            กศน. 4 17 170101 9 4.3 4

25. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ศศช. และ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน หมู่เกาะ
สุรินทร์ จ านวน 282 แห่ง สามารถจัดการศึกษา
ให้เด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดารและ
เป็นพ้ืนท่ีตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดารมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองและทัดเทียมกับเด็กและเยาวชนท่ัวไป
อย่างมีคุณภาพ

เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารในพ้ืนท่ีมีโอกาส
ในการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและทัดเทียมกับเด็ก
และเยาวชนท่ัวไปอย่างมีคุณภาพ

41,468,700              กศน. 4 17 170101 9 3.3 4

26. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนไทย

ผู้เรียน และผู้รับบริการ ท่ีเป็นคนไทยอาศัยอยู่
ในต่างประเทศ

ผู้เรียน และผู้รับบริการ ท่ีเป็นคนไทยใน
ต่างประเทศ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

300,000                  กศน. 4 17 170101 9 2.6 4

27. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่างย่ังยืน

1. การส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 126 บ้าน จ านวน 1,466 คน
ในพ้ืนท่ี 7 อ าเภอ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก 
แม่ฮ่องสอน
2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ีเป้าหมาย 126 บ้าน จ านวน 10,734 คน ใน
พ้ืนท่ี 7 อ าเภอ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก 
แม่ฮ่องสอน

ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการสามารถส่ือสาร
ด้วยภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้และสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน
ตามวิถีชีวิตและบริบทของตนเอง (ร้อยละ 70)

2,040,710               กศน. 4 17 120101 9 2.6 4

28. โครงการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 2,446 แห่ง จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบล (2,446 แห่ง) 61,618,400              กศน. 4 17 170101 9 2.6 4
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29. โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับ
การศึกษามิติความรู้ความคิด

ผู้เทียบระดับการศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ

ผู้ผ่านการประเมินเทียมระดับการศึกษา
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงข้ึน พัฒนาหน้าท่ีการงานท่ีดีข้ึน

4,679,600 กศน. 4 17 170101 9 3.5 4

30. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยระบบ
การสะสมหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือการเทียบโอน
และยกระดับการศึกษา ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
(Credit Bank)

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. โดยแบ่ง ดังน้ี
1. เจ้าหน้าท่ีจากส านักงาน กศน.กทม./จังหวัด
2. เจ้าหน้าท่ีจากส านักงาน กศน.เขต/อ าเภอ
3. เจ้าหน้าท่ีจากสถานศึกษาข้ึนตรง
4. เจ้าหน้าท่ีจากกลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง

1. มีระบบจัดเก็บข้อมูล (Cloud) และผู้ให้
ให้บริการบ ารุงและดูแลรักษาระบบ เพ่ือให้
ผู้ใช้งานระบบด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และข้อมูลมีความปลอดภัย
2. บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. น าความรู้
ท่ีได้รับการสะสมหน่วยการเรียนรู้เพ่ือการ
เทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank) 
ไปใช้ในการด าเนินงานได้
3. น าผลการติดตามการด าเนินงานและระบบ
การสะสมหน่วยการเรียนรู้เพ่ือการเทียบโอน
และยกระดับการศึกษา ตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (Credit Bank) ไปใช้ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน

2,094,040 กศน. 4 17 170101 9 3.5 4

31. โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาท่ีย่ังยืน

ผู้ท่ีเรียนอิสลามศึกษาท่ีอยู่นอกระบบ
การศึกษาหรือผู้ท่ีสนใจสอบเทียบเพ่ือให้ได้รับ
ใบรับรองเทียบวุฒิด้านอิสลามศึกษาน าไปต่อ
ยอดในการศึกษาต่อหรือเป็นหลักฐานประกอบ
อาชีพ

ร้อยละของผู้ท่ีได้รับใบรับรองเทียบวุฒิด้านอิสลาม
ศึกษาน าไปต่อยอดในการศึกษาต่อหรือเป็น
หลักฐานประกอบอาชีพ 

947,400 ศธภ.  7
(หลัก)

ศธภ.1-18
(ร่วม)

4 17 170101 9 3.5 4
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4.2 กลุ่มโครงการพัฒนาส่ือผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(จ านวน 14 โครงการ)

            97,673,520 

1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม

79 โรง 1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการส่งเสริม
การจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม 
(79 โรง) 
2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาสามารถใช้เทคโนโลยีทางไกล
ผ่านดาวเทียมในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

3,345,000               สช. 4 17 170101 9 2.5 4

2. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co-Learning 
Space)

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จ านวน 
98 แห่ง

1. ร้อยละของศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning 
Space) ท่ีสามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
ทุกช่วงวัยได้ตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีก าหนด
(ร้อยละ 90)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป (ร้อยละ 90)

6,160,000               กศน. 4 17 170101 9 2.6 4

3. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคล่ือนท่ี ประชาชนทุกช่วงวัย ห้องสมุดประชาชนอ าเภอมีกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้เคล่ือนท่ี ท่ีหลากหลาย
ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงวัย

3,810,000               กศน. 4 17 170101 9 2.6 4
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4. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสได้รับความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน +3 ผ่านส่ือ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม 
ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตและภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน +3
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และเป็นพลเมือง
อาเซียนได้อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นไทย

1. กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสได้รับความรู้
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศ
อาเซียนและอาเซียน+3 ในรูปแบบรายการวิทยุ
เพ่ือการศึกษา และรายการโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษาผ่านส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้
อย่างสะดวกทุกท่ี ทุกเวลา
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาและบริบทต่าง ๆ ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน (ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80)
3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อส่ือ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีผลิต

4,082,700               กศน. 4 17 170101 9 2.5 4

5. โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวี
สาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้)

1. กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับความรู้และ
ความเพลิดเพลินจากแหล่งความรู้ในนามของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย 
มีความถูกต้องและความน่าเช่ือถือเชิงวิชาการ 
ท่ีจะช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในยุคดิจิทัลสมัยใหม่ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. นักเรียน นักศึกษา รวมท้ังกลุ่มเป้าหมาย
ทุกช่วงวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบรายการโทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพ
ท้ังรายการส่งเสริมความรู้ข้ันพ้ืนฐาน รายการ
ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานท าตลอดจนรายการ
เพ่ือการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ตามแต่ละช่วงวัย

1. กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสามารถรับบริการ
รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาได้อย่างสะดวก
ทุกท่ีทุกเวลา
2. จ านวนผู้รับบริการ (ไม่ต่ ากว่าปีละ
2,000,000 คน)
3. ร้อยละค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้รับบริการติวเข้มเติมเต็มความรู้สูงข้ึน
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80)

20,662,500              กศน. 4 17 170101 9 2.5 4
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6. โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : 
TKP)

1. ได้ระบบจัดท าคลังความรู้ของ ส านักงาน กศน.
2. ได้เว็บไซต์คลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของส านักงาน กศน.

1. มีศูนย์ข้อมูลชุมชน ท่ีสามารถน ามาใช้
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาต่อเน่ือง
ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนได้
2. มีระบบคลังความรู้ขนาดใหญ่ท่ีเป็น
Big Data ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการ
จัดการศึกษา การพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน
และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
การท่องเท่ียว และการสร้างรายได้ของประเทศ

3,000,000               กศน. 4 17 170101 9 2.5 4

7. โครงการพ้ืนท่ีการเรียนรู้สมัยใหม่
ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ของศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใตศตวรรษท่ี 21
ได้มาตรฐานระดับอาเซียน
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในรูปแบบและ
คุณภาพของนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา
ในระดับมากข้ึนไป
3. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทุกช่วงวัยมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้
พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง
กับการศึกษาคนทุกช่วงวัย
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในรูปแบบและคุณภาพของนิทรรศการ
และกิจกรรมการศึกษา (ร้อยละ 85)

50,000,000              กศน. 4 17 170101 9 2.6 4

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมส าหรับคน
ทุกช่วงวัย (วิทย์สัญจรสู่พ่ีน้องพ้ืนท่ีสูง )

1. กลุ่มเป้าหมายพ้ืนท่ีสูงในเขตพ้ืนท่ีบริการ
จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย
น่าน จังหวัดละ 500 คน รวม 1,500 คน
2. ผู้รับบริการบนพ้ืนท่ีสูงซ่ึงเป็นท่ีต้ังของ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
(ศศช.) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดละ
50 คนรวม 400 คน

กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ได้รับประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือ
ส่ิงแวดล้อมสามารถน าความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการพัฒนาไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

1,327,000               กศน. 4 17 170101 9 2.6 4
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9. โครงการปรับปรุงและตกแต่งนิทรรศการภายใน
รถนิทรรศการห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ชุมชน
เคล่ือนท่ี

1. นิทรรศการภายในรถนิทรรศการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ชุมชนเคล่ือนท่ี ได้รับการปรับปรุงและ
ตกแต่ง ให้มีเน้ือหาทางด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 3 เร่ือง
2. จ านวนผู้มาใช้บริการนิทรรศการ เร่ือง 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชุมชนเคล่ือนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน/ปี

1. ร้อยละของนิทรรศการภายในรถนิทรรศการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชุมชนเคล่ือนท่ีได้รับ
การปรับปรุงและตกแต่งตามท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของการปรับปรุงและตกแต่ง
นิทรรศการภายในรถนิทรรศการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ชุมชนเคล่ือนท่ี มีความสมบูรณ์
น่าสนใจ สวยงาม มีเน้ือหาถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (ร้อยละ 100)

1,160,000               กศน. 4 17 170101 9 2.6 4

10. โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม น าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ก่อให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ในการเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 80)

486,000                  กศน. 4 17 170101 9 2.6 4

11. โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ร้อยละ 80)

400,000                  กศน. 4 17 170101 9 2.6 4

12. โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรเพ่ือน้องในถ่ิน
ทุรกันดาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร จ านวน 3 แห่ง
(3 จังหวัด)
2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ จ านวน
1,500 คน

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ 
หรือทักษะ หรือประสบการณ์ ในการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม
ในระดับดีข้ึนไป (ร้อยละ 80)
2. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ในระดับ
ดีข้ึนไป (ร้อยละ 80)

1,630,800               กศน. 4 17 170101 9 2.6 4
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13. โครงการมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับคนทุกช่วงวัย สัญจรสู่พ่ีน้องพ้ืนท่ีสูง

1. มหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
สัญจรสู่พ่ีน้องพ้ืนท่ีสูง จ านวน 3 แห่ง (3 จังหวัด)
2. ทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย จ านวน 3 จังหวัด
รวม 3,000 คน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ หรือทักษะ 
หรือประสบการณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ (ร้อยละ 80)
2. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ในระดับ
ดีข้ึนไป (ร้อยละ 80)

1,466,520               กศน. 4 17 170101 9 2.6 4

14. โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและฐาน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. ผู้รับบริการได้ใช้ส่ือ นิทรรศการเคล่ือนท่ี 
นิทรรศการถาวรและฐานการเรียนรู้ ประกอบการ
เรียนรู้ผ่านส่ือนิทรรศการ
2. ผู้รับบริการมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และสามารถน าความรู้ท่ีได้ ไปใช้
ในการด ารงชีวิตได้

1. มีส่ือ นิทรรศการเคล่ือนท่ี นิทรรศการถาวร
และฐานการเรียนรู้ท่ีพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหลากหลายและทันสมัย
2. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได้ใช้
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

143,000                  กศน. 4 17 170101 9 2.6 4

217 Iหน้า



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 1 กลุ่มโครงการ 2 13,783,000
ส่งเสริมการสร้างคุณภาพ 5.1 กลุ่มโครงการสร้างความตระหนักรู้บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 2 13,783,000 กสภ.(1) สกก.(1)
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ กับส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ 

* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

** หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 ของ สป.

 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มโครงการ จ านวนโครงการ งบประมาณ
หน่วยงาน/จ านวนโครงการ 

ท่ีขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์
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รวมประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
จ านวน 2 โครงการ

13,783,000

5.1 กลุ่มโครงการสร้างความตระหนักรู้
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
(จ านวน 2 โครงการ)

13,783,000

1. โครงการขับเคล่ือนการสร้างองค์ความรู้
ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอน
ในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีน าร่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด 
และส านักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 
มีการขับเคล่ือนการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน เร่ืองทะเล และมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมท้ัง
เร่ืองเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด
มีการขับเคล่ือนการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน เร่ืองทะเล และมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมท้ังเร่ือง
เขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังในระดับจังหวัด (ร้อยละ 100)

11,500,000            กสภ. 5 18 180501 11 1.3 5

2. โครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

900 คน ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

2,283,000             สกก. 5 18 180501 11 1.3 5

แผน 13 น.ศธ. ย.ศธ.

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท
เป้าหมายแผน

แม่บทย่อย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 7 กลุ่มโครงการ 146 807,889,720
พัฒนาระบบบริหาร   6.1 กลุ่มโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 10 83,903,750 ศทก. (4) สต. (1) สนย. (1) ส านักงาน ก.ค.ศ. (3) กศน. (1)

จัดการให้มีประสิทธิภาพ   6.2 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ภาค และจังหวัด 6 9,847,670 ศทก. (2) สกก. (1) สนย. (1) กสภ. (1) 
ด้านการศึกษา ศธภ.12 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1)
  6.3 กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 3 3,700,700 กพร. (3) สช. 
  6.4 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการศึกษา 10 18,120,860 สน. (4) สกก. (1) ส านักงาน ก.ค.ศ. (3) สช. (1) กศน. (1) 
  6.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 39 148,408,590 สอ. (14) ศทก. (3) สคบศ. (2) สกก. (1) สต. (2) สตผ. (3) สนย. (1)  
พลเรือน/บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สน. (4) กพร. (1) ตสน. (1) สร. (1) สกท. (1) กสภ. (1)

ศธภ 1 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1) ศธภ 2 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1)
ศธจ.77 จังหวัด (1) ส านักงาน ก.ค.ศ. (1)

6.6 กลุ่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 37,320,000 ศปท. (4) กพร. (1) ส านักงาน ก.ค.ศ. (1) 
6.7 กลุ่มโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เท่าทัน 72 506,588,150 สนย. (20) สอ. (5) ศทก. (1) สคบศ. (1) สกก. (1) สต. (1) สตผ. (12)
การเปล่ียนแปลง กพร. (6) ตสน. (4) สร. (1) กสภ. (1) 

กสภ (หลัก) ศธจ. ในพ้ืนท่ีนวัตกรรม (ร่วม) (1)
กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. (3) ศธภ.2 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1) 
ศธภ.14 (หลัก) ศธภ.1-18 (ร่วม) (1) ศธจ.77 จังหวัด (5)
ส านักงาน ก.ค.ศ. (3) สช.(3) กศน. (2)

หมายเหตุ 

* หมายถึง โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

** หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 ของ สป

 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มโครงการ จ านวนโครงการ งบประมาณ
หน่วยงาน/จ านวนโครงการ 

ท่ีขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ สป. : 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
จ านวน 146 โครงการ

807,889,720

6.1 กลุ่มโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (จ านวน 10 โครงการ)

83,903,750

1. โครงการขยายผลการใช้งานระบบงานทะเบียน
นักเรียน ครูและผู้ส าเร็จการศึกษาในสถานศึกษา 
Tez ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการฯ ได้ครบตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานหรือสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการฯ(ต้ังแต่ 200- 300 คน)

570,300 ศทก. 6 20 200101 13 6.1 6

2. โครงการขยายผลการใช้งานระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ NDLP
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการฯ 
ได้ครบตามเป้าหมายท่ีก าหนด

จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดกระทรวงเข้าร่วม (ต้ังแต่ 200 - 300 คน)

640,700 ศทก. 6 20 200101 13 6.1 6

3. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ.

จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ. (50 คน) 

416,800 ศทก. 6 20 200101 13 6.1 6

4. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data
Ecosystem เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
บริหารจัดการและติดตามประเมินผลด้านการศึกษา
ของประเทศไทย**
 (โครงการน้ีตอบสนอง FVCT ในแผนแม่บทท่ี 12)

1. หน่วยงานต้นสังกัดท่ีจัดการศึกษา จ านวน 20 
หน่วยงาน แยกเป็นหน่วยงานภายในกระทรวง 
ศึกษาธิการ จ านวน 5 หน่วยงาน และหน่วยงาน
ภายนอกท่ีสังกัดส่วนราชการอ่ืน จ านวน 15 หน่วยงาน
2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
ทุกสังกัด จ านวน 56,965 แห่ง
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 แห่ง และ
ส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 แห่ง
4. ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
5. นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน จ านวน12,305,502
 คน

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
Big Data Ecosystem ส าหรับเป็นเคร่ืองมือ
ในการจัดการข้อมูลด้านการศึกษาของ
ประเทศไทย ต้ังแต่กระบวนการจัดเตรียมข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลด้วย
ระบบอัจฉริยะเพ่ือการบริหารงาน 
(Business Intelligence) และระบบจินตภาพ
ข้อมูล (Data Visualization) (ระดับ 5)

70,000,000 ศทก. 3 12 120101 12 6.1 6

น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13
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น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

5. โครงการผลิตและจัดท าส่ือส าหรับเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. จัดท าวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) เผยแพร่ทางออนไลน์ ราย 3 เดือน
จ านวน 4 ฉบับ 
2. จัดท าหนังสือ จ านวน 1,000 เล่ม
3. เน้ือหาทางวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนินงาน การศึกษาและการวิจัย

1. จ านวนวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Book (4 ฉบับ)
2. จ านวนหนังสือ “บทบาทของประเทศไทย
ในเวทีต่างประเทศด้านการศึกษา” (1,000 เล่ม)

805,000 สต. 6 20 200101 13 6

6. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0

1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือรองรับระบบราชการ
4.0 ส าหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ แผนการปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงภารกิจ
งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายของกระทรวง
ศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. มีข้อมูลสนับสนุนภารกิจงานด้านการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ แผนการปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึง
ภารกิจงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จากหน่วยงานในสังกัดและในก ากับ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. มีระบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
รองรับระบบราชการ 4.0 (1 ระบบ)
2. มีข้อมูลสนับสนุนภารกิจงานด้านการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
รวมถึงภารกิจงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ จากหน่วยงานในสังกัด
และในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ
(ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยงาน)

895,050 สนย. 6 20 200101 13 6.1 6

7. โครงการติดตามขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1. มีแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลระบบการบริหารงานบุคคล 
2. มีการช้ีแจงและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานบุคคลให้กับ
ผู้แทนส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

1. มีแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล ระบบการบริหารงานบุคคล 
(ไม่น้อยกว่า 2 แนวทาง) 
2. มีการช้ีแจงและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
ให้กับผู้แทนส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง)

3,527,900 ส านักงาน
ก.ค.ศ.

6 20 200101 13 6.1 6
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8. โครงการจัดท า (ร่าง) แนวปฏิบัติการร้องทุกข์ 
ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

(ร่าง) แนวปฏิบัติการร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติ
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ท่ีก าหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังก าหนดให้มี
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ี อันเป็นไปตามมาตรา 20 
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

จ านวน (ร่าง) แนวปฏิบัติการร้องทุกข์
ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ท่ี ก.ค.ศ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (1 ฉบับ)

400,000 ส านักงาน
ก.ค.ศ.

6 20 200101 13 6.1 6

9. โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

1 แผนยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในส านักงาน ก.ค.ศ. 
2 บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการพัฒนา
ทักษะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.ค.ศ.

ร้อยละของบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับ
การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(ร้อยละ 90)

450,000 ส านักงาน
ก.ค.ศ.

6 20 200101 13 6.1 6

10. โครงการบริหารจัดการระบบทดสอบด้วยเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์

1. นักศึกษาท่ีพลาดขาดโอกาสเข้ารับการประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET)
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
และประสงค์จะขอสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Exam) ของส านักงาน กศน. 
2. ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam)
จ านวน 198 แห่ง ท่ัวประเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อสอบของส านักงาน กศน.
กทม./จังหวัด จ านวน 77 จังหวัด และเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์ทดสอบด้วยระบบเล็ก
ทรอนิกส์ 198 แห่ง รวมท้ังส้ิน จ านวน 275 แห่ง 
4. ทีมโปรแกรมเมอร์ซ่ึงเป็นบุคลากรของส านักงาน
กศน. จ านวน 10 คน

1. มีระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Exam) สามารถรองรับการจัดสอบ
ในรูปแบบอ่ืนได้ (1 ระบบ)
2. จ านวนปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการจัดสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ลดลง

6,198,000 กศน. 6 20 200101 13 6.1 6
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6.2 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลกลาง ภาคและจังหวัดด้านการศึกษา
(จ านวน 6 โครงการ)

9,847,670

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา

1. ทุกหน่วยงานท่ีด าเนินการจัดท าข้อมูลท้ังใน
และนอกสังกัด ศธ. มีแผนปฏิบัติการด้านข้อมูล
สารสนเทศ ประจ าปี 2567 ส าหรับเป็นเคร่ืองมือ
ในปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2. หน่วยงานท่ีด าเนินการจัดท าข้อมูลท้ังในและ
นอกสังกัด ศธ. สามารถจัดส่งข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากหน่วยงาน
ภายนอกและภายในสังกัด ศธ. (ไม่น้อยกว่า 
100 คน)
2. จ านวนแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ประจ าปี 2567 (1 ฉบับ)
 

491,650 ศทก. 6 20 200201 13 6.1 6

2. โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบ 
Sandbox

มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ Sandbox 
และแนวทางการตรวจซ้ าซ้อน

1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองข้อมูลจาก ศธภ. ศธจ.(ไม่น้อยกว่า 80 คน)
2. จ านวนคร้ังการจัดการประชุม (6 คร้ัง)

169,020 ศทก. 6 20 200201 13 6

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

630 หน่วยงาน ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(ระดับ 5)

500,000 สกก. 6 20 200201 13 6.1 6

4. โครงการจัดท าดัชนีทางการศึกษาระดับภาค 1-18 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา
ได้ครบทุกมิติ

จ านวนข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา (5 ด้าน) 263,000 สนย. 6 20 200201 13 6.1 6

5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการสนับสนุนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการสนับสนุน
การบริหารการศึกษาในภูมิภาค

จ านวนระบบการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการศึกษาในภูมิภาค 
(จ านวน 1 ระบบ)

244,000 กสภ. 6 20 200201 13 6.1 6
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6. โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการข้อมูล
เชิงพ้ืนท่ีโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox Smart Area)

1. สภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
Sandbox ของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับ
พ้ืนท่ี
2. รูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล
เชิงพ้ืนท่ีโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox Smart 
Area) 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี

1. จ านวนหน่วยประสานงานกลางในการขับเคล่ือน
และพัฒนาระบบข้อมูลในพ้ืนท่ีระดับกลุ่มจังหวัด 
(18 หน่วย)
2. จ านวนรูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox 
Smart Area) พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีเหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนท่ี (อย่างน้อย 1 รูปแบบ/แนวทาง หรือ 18 
รูปแบบ/แนวทาง)

8,180,000 ศธภ. 12
(หลัก)

ศธภ.1-18 
(ร่วม)

6 20 200201 13 6.1 6

6.3 กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจ
หน้าท่ีของหน่วยงาน (จ านวน 3 โครงการ)

3,700,700

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กร เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา**
(โครงการน้ีตอบสนอง FVCT ในแผนแม่บทท่ี 12)

1. ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาโครงสร้าง
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษา
2. พิมพ์เขียว (Blueprint) ในการพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. กลไกการท างานแบบร่วมมือและบูรณาการ
ขององค์กรทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอ
การเปล่ียนแปลงในการพัฒนาโครงสร้างของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษา (ระดับ 5)
2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าพิมพ์เขียว 
(Blueprint) ในการพัฒนาโครงสร้างองค์กร
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 5)
3. ระดับความส าเร็จในการกลไกการท างาน
แบบร่วมมือและบูรณาการขององค์กรทาง
การศึกษาในระดับพ้ืนท่ี (ระดับ 5)

3,000,000 กพร. 3 12 120101 13 6.1 6
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2. โครงการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีของกระทรวง
ศึกษาธิการ

1. ระบบการมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีของกระทรวง 
ศึกษาธิการ
2. รายงานผลด าเนินงานในการพัฒนาระบบ
การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ในระดับพ้ืนท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ระดับความส าเร็จในการออกแบบระบบ
การมี ส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษาในระดับพ้ืนท่ีของกระทรวง ศึกษาธิการ 
(ระดับ 5) 
2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการยกระดับการบริหาร
และการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (ระดับ 5)

535,700 กพร. 6 20 200401 13 6.1 6

3. โครงการวิเคราะห์ ทบทวนบทบาท ภารกิจ 
โครงสร้าง และอ านาจหน้าท่ีของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าท่ี
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. ผลการวิเคราะห์ทบทวน โครงสร้างและ
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มงานภายใน
สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ ทบทวน
บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และอ านาจหน้าท่ี
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 5)

165,000 กพร. 6 20 200401 13 6.1 6

6.4 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้านการศึกษา 
(จ านวน 10 โครงการ)

18,120,860

1. โครงการพัฒนากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ได้ร่างกฎหมายล าดับรองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

จ านวนกฎหมายล าดับรองตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับ เสนอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

288,060  สน. 6 22 220101 13 6

2. โครงการจัดท ากฎหมายล าดับรอง (กฏกระทรวง)
ท่ีต้องออกตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

มีกฎหมายล าดับรอง (กฏกระทรวง) ท่ีต้องออกตาม
กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

จ านวนกฎหมายล าดับรอง(กฏกระทรวง) 
ท่ีต้องออกตามกฏหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

                 356,000  สน. 6 22 220101 13 6

3. โครงการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

มีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. ....

จ านวนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. .... (1 ฉบับ)

                 356,320  สน. 6 22 220101 13 6
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4. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
เก่ียวกับการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฏ ระเบียบ
เก่ียวกับการศึกษา

จ านวนกฎหมาย กฏ ระเบียบ เก่ียวกับการศึกษาท่ี
มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ (ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ)

                 628,080  สน. 6 22 220101 13 6

5. โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด

40 คน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
(ร้อยละ 85)

240,000 สกก. 6 22 220101 13 6

6. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. ได้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีสอดคล้อง
กับกฎหมายท่ีแก้ไข 
2. ได้แนวทางในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง
ท่ีเก่ียวกับบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องเช่ือมโยงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ท่ีบัญญัติให้มีการปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก
กฎหมายทุกห้าปีท่ีกฎหมายใช้บังคับ รวมท้ัง
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลท่ีให้ส่วนราชการ
มีการทบทวนกฎหมายหรือจากพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท่ี 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี 3
เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... หรือ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 
3. ได้ร่างกฎหมายล าดับรองตามข้อ 2 ท่ีได้ปรับปรุง
และแก้ไขเพ่ิมเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ
ท่ีเก่ียวข้องหรือ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

1. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
และปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 
(อย่างน้อยจ านวน 1 คร้ัง)  
2. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
รวบรวมกฎหมายล าดับรองอันเน่ืองมาจาก
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายหรือ
ท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา หรือจาก
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าส่ังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560
เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน
พุทธศักราช 2560 พ.ศ. ....หรือพระราชบัญญัติ
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
(อย่างน้อย 1 คร้ัง) 
3. มีร่างกฎหมายล าดับรองท่ีเก่ียวกับการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ี ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ (อย่างน้อย 1 เร่ือง)

3,000,000 ส านักงาน 
ก.ค.ศ.

6 22 220101 13 6
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7. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินการ
การร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
เก่ียวกับการด าเนินการร้องทุกข์การร้องเรียน 
ขอความเป็นธรรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินการร้องทุกข์
การร้องเรียนขอความเป็นธรรมเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราช บัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (1 คร้ัง)

200,000 ส านักงาน 
ก.ค.ศ.

6 22 220101 13 6

8. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินการ
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1 คร้ัง)

200,000 ส านักงาน 
ก.ค.ศ.

6 22 220101 13 6

9. โครงการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

9 ฉบับ 1. จ านวนกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับ
การพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง (9 ฉบับ)
2. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขและปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (ระดับ 5) 

2,852,400 สช. 6 22 220101 13 6

10. โครงการส่งเสริมและขับเคล่ือนการพัฒนางาน
ตามสารบัญญัติในการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

1. บุคลากรของหน่วยงาน
2. ผู้แทนภาคีเครือข่าย
3. ประชาชน

1. ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการและบุคลากร
ในสังกัดมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบและโครงสร้างของส่วนราชการ
2. ร้อยละของผู้น าการเปล่ียนแปลงสามารถ
น าองค์ความรู้ท่ีได้ไปสู่การเปล่ียนแปลงใน
หน่วยงานต้นสังกัด
3. ร้อยละประชานผู้รับบริการและบุคลากร
ในสังกัดมีการรับรู้การด าเนินงานส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้

10,000,000 กศน. 6 22 220101 13 6
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6.5 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
(จ านวน 39 โครงการ)

148,408,590

1. โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 
หลักสูตร “การเป็นข้าราชการท่ีดี” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ข้าราชการท่ีอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการของส่วนราชการ มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับค่านิยมของ
องค์กร
2. ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรม
และการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ข้าราชการท่ีอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร 
2. ส่วนราชการมีข้าราชการท่ีมีทักษะ สมรรถนะ
และมีข้าราชการบรรจุใหม่ท่ีมีพฤติกรรม
อันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ
ของส่วนราชการ

4,133,200 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6

2. โครงการการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารงาน
บุคคลท่ีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างย่ังยืน 
(Smart HRM/HRD)

1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีเคร่ืองมือ
กลไกการบริหารงานบุคคลท่ีสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้อย่างย่ังยืน และเป็นรูปธรรม 
2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการพัฒนาบุคลากร
ของ สป. เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม
3. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบ
เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีย่ังยืน

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ/ผู้รับบริการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
ในงานท่ีปฏิบัติเพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
3. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85)
4. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารงาน
บุคคลท่ีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ย่ังยืน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

2,191,850 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6
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3. โครงการการด าเนินการประเมินผลงานของ
บุคคลเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนและเพ่ือมีวิทย
ฐานะและเล่ือนวิทยฐานะในภารกิจของกลุ่มบริหาร
งานบุคคล ส านักอ านวยการ ส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
ด าเนินการประเมินผลงานของข้าราชการ
ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและส่งผลงานขอรับ
การประเมินผลงาน เพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนและ
เพ่ือมีหรือเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน ในภารกิจของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ครบถ้วน ทุกราย
ตามท่ีส่งผลงานเข้ารับการประเมินและไม่เกิด
การเสียสิทธิจากปัญหาการขาดงบประมาณด าเนินการ

1. จ านวนข้าราชการท่ีได้รับการด าเนินการ
ประเมินผลงาน ในภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ครบถ้วนทุกราย
2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการประเมินผลงาน
ในภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักอ านวยการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทันตาม
ก าหนดเวลา

3,178,700 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6

4. โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพในการท างานของภาครัฐ พ.ศ. 2567

ผู้ปฏิบัติงานสามารถยกระดับคุณภาพการให้
บริการประชาชนท่ีสูงข้ึนโดยผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
สป. ศธ. อยู่ในระดับ 4.5 คะแนนข้ึนไป
จากท้ังหมด 5 คะแนน

1. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้บริการประชาชน (1 ฉบับ)
2. จ านวนแผนสร้างความต่อเน่ืองในการปฏิบัติ
ราชการ (1 ฉบับ)
3. จ านวนแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ในต าแหน่งท่ีส าคัญ (1 ฉบับ)              
4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับมากท่ีสุด โดยวัดจากแบบประเมินความรู้
และความเข้าใจในการจัดท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ในช่วงก่อนการเข้าร่วมประชุม และหลังจากเสร็จ
ส้ินการประชุม

632,880 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6
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5. โครงการยกระดับทักษะ สมรรถนะบุคลากร
ท่ีจ าเป็นในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา
ในระดับพ้ืนท่ี

1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จ านวน 77 จังหวัด ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนา 
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
ท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
3. ระดับความส าเร็จในการน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ (ระดับ 5)

8,242,380 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6

6. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาก าลังคนคุณภาพ
สู่การสร้างผู้น าทางการศึกษาท่ีย่ังยืน

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ตามแนวทางท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
ท่ีมีต่อการพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับการพัฒนา
(Pre-test และ Post-test) มีค่าเป้าหมายหลัง
การพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนามีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานท่ีสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
การพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ต่อพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่าน
การพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,338,600 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6

7. โครงการพัฒนาผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ
การอบรมตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง ตามท่ี ก.พ. ก าหนด

จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมท้ังด้านทัศนคติ ทักษะ
สมรรถนะ

2,764,410 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6

8. โครงการเทคนิคการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน (Work Life Balance)

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างเทคนิค
การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
(Work Life Balance)

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาและเสริมสร้างเทคนิคการสร้าง
ความสมดุลฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,201,710 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6
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9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และสืบสานงานจิตอาสา ของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนท้ังส้ิน 50 คน
2. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด
ตามหัวข้อการพัฒนา 

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมินตามหลักสูตรท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนามีพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

1,540,040 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6

10. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ด้านทักษะท่ีจ าเป็นในการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ภาครัฐสอดรับการท างานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล
ภาวะชีวิตวิถีถัดไป (Next normal) 

1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะเชิงกลยุทธ์
ทักษะ ด้านภาวะผู้น า และทักษะตามสายงาน
เพ่ิมข้ึน และรองรับการท างานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) และวิถีถัดไป (Next Normal)
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
ท่ีมีต่อการพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
2. ร้อยละเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับการพัฒนา
(Pre-test และ Post-test) มีค่าเป้าหมาย
หลังการพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
3. ผู้ผ่านการพัฒนามีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ท่ีสามารถน าความรู้ท่ีได้รับการพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อ
พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่าน
การพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,097,500 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6

11. โครงการปลูกฝังกระบวนการทางความคิด
และสร้างอุดมการณ์ในการท างาน

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
ท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

1,531,400 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6
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12. โครงการเสริมสร้างทักษะการท างานรูปแบบใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการหรือพนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
จ านวน 80 คน 

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 80)

438,000 สอ. 6 20 200401 13 5.5 6

13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้าง
ความผูกพันภายในองค์กรของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

บุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 1,000 คน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ร้อยละ 85)

5,000,000 สอ. 6 20 200401 13  5.5 6

14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1,995,200 สอ. 6 20 200401 13  5.5 6

15. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ Smart 
Government

บุคลากรของ สป. มีความรู้ และทักษะด้านดิจิทัล
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปล่ียน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

จ านวนบุคลากรของ สป. (300 คน) 1,348,620 ศทก. 6 20 200401 13 5.5 6

16. โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน ศทก. สป.

บุคลากรของ ศทก.สป.มีความรู้ ความเข้าใจใน
การท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวม 
เป็นไปตามแนวทางหรือข้อตกลงท่ีก าหนดและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

จ านวนข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ ศทก.สป. 
(55 คน)

252,900 ศทก. 6 20 200401 13 5.5 6

17. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฎิบัติงาน
ของข้าราชการ ศทก. สป.

1. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของ ศทก.
2. บุคลากรของ ศทก.มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
ได้อย่างถูกต้อง

จ านวนบุคลากรของ ศทก.สป. (35 คน) 498,050 ศทก. 6 20 200401 13 5.5 6
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18. โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นท่ี 7

นักบริหารระดับกลาง (ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้า
กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย) ระดับช านาญการพิเศษ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรในก ากับ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 50 คน

1. ร้อยละค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับ
การพัฒนา (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ
(ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ในหน่วยงาน และขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ
(ร้อยละ 85)

2,263,500 สคบศ. 6 20 200401 13 5.5 6

19. โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบต.ศธ.)

นักบริหารระดับต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานภายนอก จ านวน 60 คน

1. ร้อยละค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้าร่วม
พัฒนาตามโครงการหลักสูตรนักบริหาร
ระดับต้น (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโครงการหลักสูตรนักบริหารระดับต้น
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
พัฒนาต่อการด าเนินการโครงการหลักสูตร
นักบริหารระดับต้น (ร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 85)

2,351,800 สคบศ. 6 20 200401 13 5.5 6

20. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85)

600,000 สกก. 6 20 200401 13 5.5 6

21. โครงการความร่วมมือไทย-จีน เพ่ืออบรมภาษาจีน
ให้แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

1. อบรมให้ความรู้ ทักษะการใช้ภาษาจีนระดับ
พ้ืนฐานให้แก่บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียน การสอน
ภาษาจีนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน

1. ร้อยละค่าเฉล่ียผลทดสอบภายหลังการ
ฝึกอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อย 85)
2. ร้อยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

30,000 สต. 6 20 200401 13 5.5 6
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22. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านต่างประเทศ

1. บุคลากรของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ
มีความพร้อม มีกรอบความคิด และทักษะ
ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแบบวิถีใหม่ 
(New Normal) โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก
และบริบทประเทศในปัจจุบันและอนาคต

ร้อยละค่าเฉล่ียของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถต่อยอดความรู้และประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

300,000 สต. 6 20 200401 13 5.5 6

23. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากร
สนับสนุนการตรวจราชการในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 กับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากร
สนับสนุนการตรวจราชการท่ีเข้ารับการอบรมมี
ระยะเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. จ านวนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จบหลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จากส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี (5 ราย) 
2. ร้อยละของระยะเวลาการเข้ารับการอบรม
ของผู้ตรวจราชการฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

325,000 สตผ. 6 20 200401 13 5.5 6

24. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
และบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
บุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการอบรมหลักสูตร
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการร่วมกับส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี จ านวน 1 คร้ัง
2. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
บุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการท่ีเข้ารับการ
อบรมมีระยะเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. จ านวนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการและบุคลากรสนับสนุนการตรวจ
ราชการในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จบหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 
จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (3 ราย)
2. ร้อยละของระยะเวลาการเข้ารับการอบรม
ของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

117,000 สตผ. 6 20 200401 13 5.5 6
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25. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ
และการติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80  
ของกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ (มากกว่าร้อยละ 80)

495,300 สตผ. 6 20 200401 13 5.5 6

26. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา

1. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน
2. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีการ
แลกเปล่ียบเรียนรู้

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อการด าเนินโครงการ (ร้อยละ 90) 
2. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

3,091,300 สนย. 6 20 200401 13 5.5 6

27. โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านกฎหมาย
เก่ียวกับการบังคับทางปกครอง และการรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือเตรียมการในการรองรับการด าเนิน
การตามกฎกระทรวง ก าหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินและก าหนดอ านาจของศาลในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการบังคับคดีให้เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ได้แนวทางในการเตรียมการรองรับการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดข้ันตอนและ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการยึด การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินและก าหนดอ านาจของศาล
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับคดีให้เป็นอ านาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 1 ฉบับ

ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมท่ีเข้ารับการอบรม
ท้ังหมด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

732,540  สน. 6 20 200401 13 5.5 6

28. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมท่ีเข้ารับการอบรม
ท้ังหมด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

586,000  สน. 6 20 200401 13 5.5 6

29. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมท่ีเข้ารับการอบรม 
ท้ังหมด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

586,000  สน. 6 20 200401 13 5.5 6
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30. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักนิติการ สป. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

บุคลากรส านักนิติการ สป. เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ 60)

315,000  สน. 6 20 200401 13 5.5 6

31. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีผู้เข้าร่วมการพัฒนา ร้อยละ 80 และผู้เข้ารับ
การพัฒนามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน ร้อยละ 90

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมการพัฒนา 
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
ท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
(ร้อยละ 90)

171,000 กพร. 6 20 200401 13 5.5 6

32. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 1. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการผ่านการอบรมตามหลักสูตร
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด

1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด(ร้อยละ 85)
2. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายในผ่านการ
อบรม 30 ชม. ต่อคนต่อปี (ร้อยละ 100)
3. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านอ่ืน ผ่านการอบรม 
10 ชม. ต่อคนต่อปี (ร้อยละ 80)

4,067,150 ตสน. 6 20 200401 13 5.5 6

33. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ

บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี และเครือข่าย
ความร่วมมือการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับดี

1. จ านวนบุคลากรส านักงานรัฐมนตรีและ
เครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานของ
ส านักงานรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
2. ระดับความพึงพอใจ (ไม่น้อยกว่าระดับดี)

700,000 สร. 6 20 200401 13 5.5 6
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34. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

บุคลากรกองทุน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการฯ 

1. ระดับความส าเร็จของการทบทวนอ านาจหน้าท่ี 
โครงสร้าง และอัตราก าลังของ สกท. (ระดับ 5)
2. จ านวนแบบค าบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานครบทุกต าแหน่ง (1 ฉบับ)
3. ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดของบุคลากรส านักงานเลขานุการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ระดับ 5)

317,100 สกท. 6 20 200401 13 5.5 6

35. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกองส่งเสริม
และพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป.

บุคลากรกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารในภูมิภาค
มีความรู้ มีทักษะท่ีสามารถใช้ในการท างาน และการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในการด าเนินโครงการฯ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90)

309,960 กสภ. 6 20 200401 13 5.5 6

36. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค

บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

3,941,820 ศธภ. 1
(หลัก)

ศธภ.1-18 
(ร่วม)

6 20 200401 13 5.5 6

37. โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
กระบวนการด้านการบริหารงานบุคคลในภูมิภาค
สู่ความเป็นเลิศต่อการเปล่ียนแปลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารงานบุคคลใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงาน
ศึกษาธิการภาคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 รวมท้ังส้ิน 1,800 คน
2. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งานบุคคลให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และส านักงานศึกษาธิการภาคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 18 เล่ม

1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว้)
2. จ านวนเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล (3 เล่ม) 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมข้ึน 

7,152,480 ศธภ.2
(หลัก)

ศธภ.1-18 
(ร่วม)

6 20 200401 13 5.5 6
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3. เอกสารรายงานการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวน 18 เล่ม
4. เอกสารรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัญหาอุปสรรค รวมท้ังข้อเสนอแนะในการท างาน
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 18 เล่ม

38. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

1. บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคน 
ทุกจังหวัด ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2. บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคน 
ทุกจังหวัด ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการภาครัฐ  

1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
การพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามหลักสูตร (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (ร้อยละ 100)     
3. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาด้วยกระบวนการ R2R (Routine to
Research) (ร้อยละ 100)

72,426,200 ศธจ.
77 จังหวัด

6 20 200401 13 5.5 6

39. โครงการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากร ส านักงาน ก.ค.ศ.

1. บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะตรงตามต าแหน่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก 
และมีประสิทธิภาพ        
2. บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. มีวิธีคิดและกรอบ
ความคิด (Mind set) พร้อมปรับตัว เปล่ียนแปลง
ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 

1. ร้อยละของบุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ตามสมรรถนะของ
ต าแหน่ง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2.บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาตนเอง และสามารถปฏิบัติราชการ
ท่ีรองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่ 

10,144,000 ส านักงาน 
ก.ค.ศ.

6 20 200401 13 5.5 6
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ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

3. บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. มีศักยภาพและ
คุณสมบัติเข้าสู่การเป็นบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง
ในต าแหน่งระดับท่ีสูงข้ึน

3. บุคลากรส านักงาน ก.ค.ศ. มีศักยภาพและ
คุณสมบัติ เข้าสู่การเป็นบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง
ในต าแหน่งระดับท่ีสูงข้ึน

6.6 กลุ่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (จ านวน 6 โครงการ)

37,320,000

1. โครงการบริหารการขับเคล่ือนการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. กระทรวงศึกษาธิการ มีเคร่ืองมือ/มาตรการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
2. กระทรวงศึกษาธิการ มีแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ
3. แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานการ
วิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตในหน่วยงานพร้อม
มาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใสในกระทรวงศึกษาธิการ
4. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการเข้ามามี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. รายงานผลการด าเนินการสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

1.ระดับความส าเร็จของการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระดับ 5)
2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
3. ระดับความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 และรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง
การทุจริตในหน่วยงานพร้อมมาตรการ/แนวทาง
ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
ในกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 5)

2,590,000 ศปท. 6 21 210101 13 6.4 6

240 Iหน้า



น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

2. โครงการส่งเสริมและสร้างคุณธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2567
2. รายงานผลการด าเนินการมาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวลจริยธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. รายงานผลการส่งเสริมและสร้างคุณธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2567
4. ได้บุคลากรดีเด่น “คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป.” 
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
5. ได้องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2567 (ระดับ 5)
2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรดีเด่น “คนดี
ศักด์ิศรีแห่ง สป.” และ “หน่วยงานคุณธรรม
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเป้าหมายท่ีวางไว้
3. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการมีความพึงพอใจในการ
ส่งเสริมและสร้างคุณธรรม อยู่ในระดับมากข้ึนไป

5,840,000 ศปท. 6 21 210101 13 6.4 6

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และบูรณาการเครือข่ายคุณธรรมต้านการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

1. แผนปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568
2. บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการอบรม
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงาน มีความรู้
ความเข้าใจมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการบูรณาการ
เครือข่ายการปฏิบัติงานคุณธรรมต้านการทุจริต 
ร้อยละ 85

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 (ระดับ 5)
2. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจ
มากข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
การบูรณาการเครือข่ายการปฏิบัติงานคุณธรรม
ต้านการทุจริต (ร้อยละ 85)
4. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนา
การบริหารจัดการภายในองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระดับ 5)

368,000 ศปท. 6 21 210101 13 6.4 6

241 Iหน้า



น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

4. โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมเสริมสร้าง
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ*

1. ศธ. มีกลไกในการขับเคล่ือนการป้องกัน
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. สถานศึกษาในสังกัดสป.ศธ. ได้แนวปฏิบัติท่ีดี
เก่ียวกับหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษา 
3. บุคลากร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ท่ีขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน 8,000 คน
4. สถานศึกษาเอกชนได้รับการพัฒนาการ
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการเสริม
สร้างวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต 
250 โรง ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองท่ีดี 2,500 คน
5. จ านวนผู้เรียนของส านักงาน กศน. มีพฤติกรรม
ท่ียึดม่ันความซ่ือสัตย์สุจริต 200,000 คน 
6. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด ศธ. ท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและมีคะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 87 คะแนน
7. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ สป.ศธ. อยู่ในระดับผ่าน ไม่น้อยกว่า 87 คะแนน
8. ผลคะแนนการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ มีหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ.ท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมิน 85 คะแนนข้ึนไปไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70

1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ระดับท่ีสูงข้ึนไป 
(85 คะแนนข้ึนไป) 
2. ระดับผลสัมฤทธ์ิการขับเคล่ือนการน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้จัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับดี) 

26,500,000 ศปท. 6 21 210101 13 6.4 6

242 Iหน้า



น.ศธ. ย.ศธ.
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แผน
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แผน 
13

5. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการปฏิบัติตามข้อก าหนดในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567ตัวช้ีวัดท่ี 9
การเปิดเผยข้อมูลจ านวน 29 ข้อมูลและตัวช้ีวัด
ท่ี 10 การป้องกันการทุจริต จ านวน 10 ข้อมูล 
รวมจ านวน 39 ข้อมูล 

1. จ านวนข้อมูลท่ีปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผย
ข้อมูลจ านวน 29 ข้อมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 
การป้องกันการทุจริต (39 ข้อมูล)
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 (ระดับ AA)

22,000 กพร. 6 21 210101 13 6.4 6

6. โครงการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
รวมท้ัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้แทน
ส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้ท่ีมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถน าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีคณะกรรมการ สร้างความเช่ือม่ัน
ในการพิจารณาอย่างเป็นธรรม

จ านวนคร้ังการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการ รวมท้ัง อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ.
และผู้ท่ีมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (1 คร้ัง)

2,000,000 ส านักงาน 
ก.ค.ศ.

6 21 210101 13 6.4 6
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6.7 กลุ่มโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
(จ านวน 72 โครงการ)

506,588,150

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
(1 ฉบับ)

173,800 สนย. 6 20 200201 13 6

2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

330,300 สนย. 6 20 200201 13 6

3. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการของกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือสนับสนุนนโยบายและแผน 
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายและแผนว่าด้วยความม่ันคง
แห่งชาติ จ านวน 1 เล่ม

รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
และแผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

342,600 สนย. 6 20 200201 13 6

4. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร) (1 ฉบับ)

1,171,600 สนย. 6 20 200201 13 6

5. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

1. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบ
ประมาณรายจ่ายประจ าปี (วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
รายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์) 
2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)

1. จ านวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์) (1 ฉบับ)
2. จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) (1 ฉบับ)

1,171,600 สนย. 6 20 200201 13 6
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6. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)

1. จ านวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
และตัวช้ีวัด (1 ฉบับ)
2. จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) (1 ฉบับ)

303,250 สนย. 6 20 200201 13 6

7. โครงการประชุมทางวิชาการก าหนดทิศทาง
การพัฒนาการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีทันสมัย เพียงพอ 
และเหมาะสม

จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผน (1 ฐานข้อมูล) 233,000 สนย. 6 20 200201 13 6

8. โครงการประชุมจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือ
ขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จ านวนแบบสรุปข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ
ส านักงาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

14,100 สนย. 6 20 200201 13 6

9. โครงการประชุมจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 2 คร้ัง

ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) (ระดับ 5) 

23,600 สนย. 6 20 200201 13 6
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10. โครงการขับเคล่ือนการบริหารจัดการการศึกษา
ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด

1. บุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีได้รับ
ความรู้เก่ียวกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ
จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงบริบทส าคัญใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองมือในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษา
ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
3. รายงานผลการขับเคล่ือนแผนพัฒนาหรือแผน
ปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการขับเคล่ือน
การบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและ
กลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. จ านวนบุคลากรท่ีรับรู้ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2566 – 2570 และบริบทท่ีเก่ียวข้อง 
(2,520 คน)
2. จ านวนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับ
กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
(18 ฉบับ)
3. จ านวนหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (180 หน่วยงาน)
(จ านวนหน่วยงานในพ้ืนท่ี)
4. จ านวนรายงานผลการขับเคล่ือนแผนพัฒนา
หรือแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด
สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(18 ฉบับ)
5. จ านวนรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับ
ภาคและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ฉบับ)

14,108,000 สนย. 6 20 200201 13 6

11. โครงการส ารวจการรับรู้ เข้าใจ และการน าทิศทาง
องค์การไปใช้ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลส ารวจการรับรู้ เข้าใจ และการน าทิศทาง
องค์การไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

จ านวนรายงานผลส ารวจการรับรู้ เข้าใจ และ
การน าทิศทางองค์การไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(1 ฉบับ)

7,800 สนย. 6 20 200401 13 6
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12. โครงการประชุมจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (1 ฉบับ)

7,800 สนย. 6 20 200401 13 6

13. โครงการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ได้สรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ เสนอรัฐมนตรีว่าการระทรวง
ศึกษาธิการ พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
ส่งส านักงบประมาณตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568
2. ได้สรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จ านวนแบบสรุปรายละเอียดค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

316,400 สนย. 6 20 200201 13 6

14. โครงการจัดท าเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ 
และตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายท่ีสอดคล้องเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เป้าหมาย และตัวช้ีวัด
แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย ประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จ านวนเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(1 ฉบับ)

217,450 สนย. 6 20 200201 13 6
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15. โครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าเอกสาร
ข้อมูลและเตรียมการประกอบการช้ีแจง
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ได้เอกสารข้อมูลประกอบการช้ีแจงร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส าหรับเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ช้ีแจงต่อสภาผู้แทนราษฎร/สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 คณะอนุกรรมาธิการฯ ในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลประกอบการช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการ

247,850 สนย. 6 20 200201 13 6

16. โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 และส่วนราชการในสังกัด ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามเป็นราย
ไตรมาส รวมท้ังปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เสนอผู้บริหาร

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอผู้บริหารให้รับทราบเป็นรายไตรมาส

163,900 สนย. 6 20 200201 13 6

17. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูงและเจ้าหน้าท่ีจัดท าแผนและงบประมาณ
และเจ้าหน้าท่ีจัดประชุม จ านวน 160 คน 
2. ได้สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

จ านวนรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

1,210,000 สนย. 6 20 200201 13 6

18. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง
การบริหารงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการให้เท่าทันโลกยุคใหม่

บุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารงบประมาณ
ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม่

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการในหน่วยงานส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (120 คน)
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณในโลกยุคใหม่ (ร้อยละ 80)

18,000 สนย. 6 20 200201 13 6

19. โครงการจัดท านโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2568

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

2,741,300 สนย. 6 20 200201 13 6
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20. โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายงานประจ าปี 2566 ของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธ์ิตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
3.ร่างรายงานประจ าปี 2567 ของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
4. ร่างรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธ์ิตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

1. จ านวนรายงานประจ าปี 2566 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 เล่ม)
2. จ านวนรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธ์ิตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เล่ม)
3. จ านวนร่างรายงานประจ าปี 2567 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 เล่ม)
4. จ านวนร่างรายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธ์ิ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(1 เล่ม)

1,060,500 สนย. 6 20 200201 13 6

21. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่ือสารสร้างการรับรู้
งานด้านการศึกษาและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
และผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย มีทัศนคติเชิงบวก
เก่ียวกับการสร้างการรับรู้ สาธารณชนรู้จัก เข้าใจ
และเกิดการยอมรับ รวมถึงให้ความส าคัญใน
บทบาทหน้าท่ีเร่ืองการด าเนินงานด้านนโยบาย
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าส่ือเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับส่ือจากการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

16,722,400 สอ. 6 20 200301 13 6
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22. โครงการแก้ไขและป้องกันข้อทักท้วงของกลุ่ม
ตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน และปฏิบัติงานด้าน
บัญชีและพัสดุ สามารถปฏิบัติงานใน ระบบ 
New GFMIS Thai ตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ตามท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 

จ านวนบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน และปฏิบัติงานด้าน
บัญชีและพัสดุ สามารถปฏิบัติงานใน ระบบ New 
GFMIS Thai ตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด  (250 คน)

2,050,200 สอ. 6 20 200201 13 6

23. โครงการนิเทศการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
ในระบบ GFMIS ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีส านักงานศึกษาธิการ
ภาคทุกภาค

1. จ านวนส านักงานศึกษาธิการภาคท่ีด าเนินการ
นิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(6 แห่ง)
2. ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส านักงานศึกษาธิการภาคท่ีได้รับการนิเทศ
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

294,300 สอ. 6 20 200201 13 6

24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. จ านวนบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดท าแผน
และงบประมาณ ของ สอ.สป. มีความรู้ความเข้าใจ
และมีศักยภาพในการขับเคล่ือนตามเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 (36 คน)
2. แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานทุก
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ของ สอ.สป.
3. จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ของ สอ.สป. (1 ฉบับ)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

287,000 สอ. 6 20 200201 13 6
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25. โครงการติดตามการขอยกเว้นอากรน าเข้า
และการใช้ส่ือ วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการศึกษา

หน่วยงานขอยกเว้นอากรน าเข้าและการใช้ส่ือ วัสดุ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้รับการ
ติดตามผลการขอยกเว้นอากรน าเข้าฯ และ
คณะกรรมการมีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการฯ ร้อยละ 80 ข้ึนไป

ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ 
ต่อการด าเนินโครงการฯ (ร้อยละ 80)

225,000 สอ. 6 20 200201 13 6

26. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ มีรายงานผลการประเมิน
และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการวางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

จ านวนผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (50 คน)

460,200 ศทก. 6 20 200201 13 6

27. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ
สังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 80 คน

1. ร้อยละของกิจกรรมท่ีด าเนินการได้แล้วเสร็จ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

280,600 สคบศ. 6 20 200201 13 6

28. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน (1 ฉบับ)

300,000 สกก. 6 20 200201 13 6
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29. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนนโยบายความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับต่างประเทศ

บูรณาการความร่วมมือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนนโยบาย
ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและประสาน
ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเป็น
เอกภาพ ใช้ประกอบการขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเน่ืองบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทย

จ านวนแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ (1 ฉบับ)

300,000 สต. 6 20 200201 13 6

30. โครงการจัดท าแผนและประสานแผนการตรวจ
ราชการ การติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567

1. มีแผนการตรวจราชการ การติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2567 
2. ประชุมช้ีแจงประสานแผนการตรวจราชการฯ

1. จ านวนแผนการตรวจราชการ การติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(120 เล่ม)
2. จ านวนคร้ังการจัดประชุมช้ีแจงประสานแผน
การตรวจราชการ การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 คร้ัง)

2,312,000 สตผ. 6 20 200201 13 6

31. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเคร่ืองมือ
การจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ประจ าปี

กระทรวงศึกษาธิการมีเคร่ืองมือในการจัดเก็บ
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตาม
และมีข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผลในทุกนโยบายการตรวจราชการ
ตาม KPI และประเด็นนโยบายการตรวจราชการ
เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าเคร่ืองมือ
สนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในระดับกระทรวง
ศึกษาธิการ และเขตตรวจราชการ (ระดับ 5)
2. ระดับความส าเร็จของการบูรณาการเคร่ืองมือ
การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลของ
หน่วยงานองค์กรหลักและส านักงานศึกษาธิการ
ภาค (ระดับ 5)

459,000 สตผ. 6 20 200201 13 6

252 Iหน้า



น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

32. โครงการติดตามและรายงานผลการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

1. รายงานผลการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จ านวน 1 ฉบับ
2. รายงานผลการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จ านวน 1 ฉบับ

1. จ านวนคร้ังการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน (1 คร้ัง)
2. จ านวนรายงานผลการตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 1 ฉบับ)
3. จ านวนคร้ังการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน (1 คร้ัง)
4. จ านวนรายงานผลการตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (1 ฉบับ)

744,500 สตผ. 6 20 200201 13 6

33. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจ า
เขตตรวจราชการท่ี 1 - 18 และกรุงเทพมหานคร
และผู้เก่ียวข้องร่วมติดตามและสนับสนุนการตรวจ
ราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีปกติ การตรวจราชการกรณีพิเศษ และ
การตรวจราชการแบบบูรณาการ

รายงานผลการตรวจราชการท่ีเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย
หรือแก้ไขปัญหาด้านการจัดการศึกษา

3,882,300 สตผ. 6 20 200201 13 6
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34. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือน
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการติดตามประเมินผล
การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง
ศึกษาธิการอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

1. ได้แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง
ศึกษาธิการอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของ
กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 80)

412,500 สตผ. 6 20 200201 13 6

35. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจ าเขต
ตรวจราชการท่ี 1 – 18 และกรุงเทพมหานคร
สามารถลงพ้ืนท่ีตรวจราชการกรณีปกติ และ
การตรวจราชการกรณีพิเศษ หรือการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ในเขตตรวจราชการ
ท้ัง 18 เขต
2. รายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหารระดับสูง
ไม่น้อยกว่าปีละ  2 คร้ัง/เขตตรวจราชการ

1. จ านวนคร้ังในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ไม่น้อยกว่า 24 คร้ัง/ปี/เขตตรวจราชการ)
2. จ านวนรายงานผลการตรวจราชการท่ีเสนอ
ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ/ปี/เขตตรวจราชการ)

4,635,000 สตผ. 6 20 200201 13 6
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36. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการและจัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. มีการประชุมปฏิบัติการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับส านัก โดยมีบุคลากรของ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจราชการเข้าร่วม
จ านวน 50 คน
2. มีการประชุมจัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 2 รอบการ
ประเมิน (รอบท่ี 1 ตุลาคม 2565–มีนาคม 2566
และรอบท่ี 2 เมษายน - กันยายน 2566) โดยมี
บุคลากรของส านักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สป. และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจ
ราชการ จ านวน 50 คน

จ านวนเอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับส านักของส านักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 (1 ฉบับ)

274,000 สตผ. 6 20 200401 13 6

37. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จ านวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ฉบับ)

196,000 สตผ. 6 20 200201 13 6

38. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ (e-inspection) ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ (e-Inspection) รองรับการใช้งานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 แห่ง
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 แห่ง และหน่วยงาน
ส่วนกลาง 4 แห่ง

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจ
ราชการท่ีรองรับการใช้งานท่ีสะดวก รวดเร็ว
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ท้ังหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงประชาชน
2. มีการรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม
และประเมินผล ตามนโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. เครือข่ายการตรวจราชการเป็นองค์กร
ท่ีเข้มแข็งมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

2,902,600 สตผ. 6 20 200201 13 6

255 Iหน้า



น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

39. โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง
เครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด

จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่าย 
จ านวน 4 คร้ัง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ฝ่ายผู้เหย้า ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการภาค....
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีเขตตรวจ
ราชการท่ี..... ส่วนฝ่ายผู้เยือน คือส านักงาน
ศึกษาธิการภาค... และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี... ผู้แทน
หน่วยงานองค์กรหลัก และผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง
จากส่วนกลาง รวมท้ังส้ิน 400 คน

ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ส่วนกลางเป็นองค์กรเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง
ในด้านการสนับสนุนการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3,332,000 สตผ. 6 20 200201 13 6

40. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

1. จ านวนคร้ังท่ีจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะอนุกรรมการฯ
ตามเป้าหมาย
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจัดประชุม
สัมมนาเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานตามมติและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ท่ีลงสู่การปฏิบัติ
3. ผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะ
จากผลการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และ
อนุกรรมการท่ีลงการปฏิบัติ

1. จ านวนคร้ังการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีซ่ึงได้ ก าหนดไว้
ในข้อ 21 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
(อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง)
2. จ านวนคร้ังการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (อย่างน้อยปีละ 6 คร้ัง)
และจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม (รวม 70 คน/คร้ัง)
3. จ านวนคร้ังการจัดประชุมคณะท างานภายใต้
อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (อย่างน้อย
ปีละ 6 คร้ัง) และจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยคณะท างานฯ และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล (60 คน/คร้ัง)

670,000 สตผ. 6 20 200201 13 6
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41. โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ
ตามนโยบายการตรวจราชการ

การศึกษาวิจัยการขับเคล่ือนนโยบายการตรวจ
ราชการท่ีเป็นจุดเน้นเฉพาะด้านของกระทรวง
ศึกษาธิการ

จ านวนนโยบายท่ีเป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน 
(12 นโยบาย)

3,387,900 สตผ. 6 20 200201 13 6

42. โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงและส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567

1. เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาระบบราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 –
2570)
3. แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4. รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570)
5. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ด้านการพัฒนาระบบราชการของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ (ระดับ 5)
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาระบบราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (100 คน)
3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ.2566
- 2570) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและ
ส านักงานปลัดกระทรวง (ระดับ 5)
4. ร้อยละความส าเร็จท่ีหน่วยงานรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการ
พัฒนาระบบราชการของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2567 (ร้อยละ 80)

451,150 กพร. 6 20 200401 13 6

43. โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทาง
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ระดับมาตรฐาน)

79,340 กพร. 6 20 200401 13 6
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44. โครงการการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 113 หน่วยงาน (ส่วนกลาง
18 หน่วยงาน (ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม), ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 ส านัก, ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 77 ส านัก) ลงนามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีรายงานผลคะแนนการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจ านวน 1 ฉบับ
3. มีสรุปผลการด าเนินการนิเทศให้ค าปรึกษา

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
(ระดับมาตรฐาน)

473,070 กพร. 6 20 200401 13 6

45. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือขับเคล่ือนการบูรณาการด้านการจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย แผนและเป้าหมาย
ด้านการศึกษาของประเทศ

1. ระบบหรือรูปแบบตัวช้ีวัดแบบบูรณาการฯ 
1 ระบบ/รูปแบบ
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอผู้บริหาร 1 ฉบับ

จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายหรือรูปแบบหรือ
ระบบในการพัฒนาระบบการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (1 เร่ือง)

112,510 กพร. 6 20 200401 13 6

46. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการยกระดับ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 จ านวน 1 เล่ม
2. รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จ านวน 1 เล่ม
3. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 1 เล่ม

1. ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงาน/
กิจกรรมสนับสนุนการน าเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และนวัตกรรมเก่ียวกับ
การบริหารจัดการองค์การมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ร้อยละ 90)
2. ผลคะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA
4.0)  (Self -Assessment) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (415 คะแนน)

521,230 กพร. 6 20 200401 13 6
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รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

4. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 1 เล่ม

47. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 แผน

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 4)

165,000 กพร. 6 20 200201 13 6

48. โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผน
การตรวจสอบประจ าปี 
2. รายงานผลการตรวจสอบเสร็จตามรอบระยะ
เวลาท่ีก าหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ/สอบทาน
การปฏิบัติงาน 
4. รายงานผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์การประกัน
และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

1. รายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผน
การตรวจสอบ 
2. ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างช้า 60 วัน 
นับแต่วันท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) 
3. จ านวนหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
4. ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันและ
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(ร้อยละ 100)

3,526,340 ตสน. 6 20 200201 13 6
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แผน
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แผน 
13

49. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงิน
การคลัง ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงเพ่ือการ
วางแผนการตรวจสอบ
2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีเคร่ืองมือในการประเมิน
การบริหารงานการเงินการคลัง เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ และเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นสถานศึกษาในก ากับต่อไป

เกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงิน
การคลังของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

239,700 ตสน. 6 20 200201 13 6

50. โครงการให้ค าปรึกษาและพัฒนาระบบ
การเบิกจ่ายเงินด้วยการประเมินและจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริตร่ัวไหล ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีระบบการเบิก
จ่ายเงินเพ่ือป้องกันการทุจริตร่ัวไหล ตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน
2. ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
ด าเนินการตามระบบการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตร่ัวไหลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

1. จ านวนหน่วยงานท่ีเข้ารับบริการ เป็นไปตาม
เป้าหมายก าหนด
2. ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
บริการให้ค าปรึกษา (ร้อยละ 85)

719,170 ตสน. 6 20 200201 13 6

51. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป.
ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ

1. รายงานการประชุมจัดส่งให้คณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดในโครงการ

1. จ านวนรายงานการประชุมท่ีสามารถจัดส่งให้
คณะกรรมการได้ ภายใน 15 วัน ก่อนการประชุม
คร้ังถัดไป (12 ฉบับ)
2. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (400 คน)
3. จ านวนรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (2 ฉบับ)

1,968,040 ตสน. 6 20 200201 13 6
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แผน
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แผน
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แผน 
13

52. โครงการขับเคล่ือนนโยบายสู่แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท้ังส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคสามารถน าแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงศึกษาธิการไป
ปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน และติดตามการ
ขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จ านวนคร้ังในการติดตามการขับเคล่ือนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติกระทรวง
ศึกษาธิการ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และจ านวนเร่ืองในการประชุมมอบนโยบาย
และหารือในการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงศึกษาธิการ

37,000,000 สร. 6 20 200201 13 6

53. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบ
ประเภทต่าง ๆ ของ สพฐ. และ สป.ศธ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ร้อยละของหน่วยงานท่ีด าเนินการจัดสอบได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดสอบแข่งขันประเภทต่างๆ ได้ (ร้อยละ 100)

37,412,800 กสภ. 6 20 200201 13 6

54. โครงการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดตามพ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา มีนวัตกรรมและกลไกในการพัฒนา
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร 
การบริหารงานงบประมาณ และการพัฒนาการ
บริหารงานท่ัวไปรองรับการกระจายอ านาจและ
ให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาน าร่อง
2. พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เชียงใหม่
ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ระยอง ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส มีสถานศึกษาน าร่อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัด
3. พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา มีสถานศึกษาน าร่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในจังหวัดสุโขทัย แม่ฮ่องสอน กระบ่ี ตราด 
สระแก้ว กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ภูเก็ต สงขลา
สุราษฎร์ธานี และ อุบลราชธานี

จ านวนจังหวัดในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
มีนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงาน
บุคลากรด้านการบริหารงานงบประมาณ และ
ด้านการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน (19 จังหวัด)

35,000,000 กสภ (หลัก)
ศธจ. 

ในพ้ืนท่ี
นวัตกรรม 

(ร่วม)

6 20 200201 13 6     6
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
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แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

55. โครงการติดตามเเละประเมินผลการขับเคล่ือน
แผนเเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ประชุมจัดท ากรอบการติดตามเเละประเมินผล
การขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
2. เพ่ือพิจารณาข้อเสนอส าหรับอนุมัติข้อมูลแผน
งาน/โครงการ (ระดับ M7) ตามระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายไตรมาส
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการขับเคล่ือนการด าเนินงานแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566- 2570 
4. ประชุมช้ีแจงสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแนวทาง
การขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
5. การติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(6 ภูมิภาคตามภาคภูมิศาสตร์)

1. รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รายไตรมาส 
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567
3. มีกลไกและแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566-2570
4. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และส่วนภูมิภาครับรู้ ความเข้าใจ
แนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
5. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการ
ขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (6 ภูมิภาคตามภาคภูมิศาสตร์)

661,600 กลุ่ม ป.ย.ป.
ศธ.

6 20 200201 13 6

56. โครงการขับเคล่ือนแผนเเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

องค์กรหลักเเละหน่วยงานในก ากับของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีเเนวทางพัฒนาการศึกษาท่ีสามารถ
ขับเคล่ือนตามเเผนเเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ร้อยละขององค์กรหลักเเละหน่วยงานในก ากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ความเข้าใจ
เเละสามารถขับเคล่ือนแผนเเม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเจ้าภาพขับเคล่ือนหลัก (ร้อยละ 100)

340,000 กลุ่ม ป.ย.ป.
ศธ.

6 20 200201 13 6
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
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เป้าหมาย
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ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

57. โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บุคลากรขององค์กรหลักเเละหน่วยงานการศึกษา
ท่ีอยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือ
ขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

จ านวนโครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ิมข้ึน

289,200 กลุ่ม ป.ย.ป.
ศธ.

6 20 200201 13 6

58. โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

1. มีการส่ือสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค
ได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
2. กรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี
ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน
หรือภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี

1. จ านวนกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ระดับภาค (18 ภาค)  
2. จ านวนรายงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (18 ฉบับ)  
3. จ านวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน
หรือภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี (4,500 คน)

25,670,700 ศธภ.2 
(หลัก)

 ศธภ.1-18 
(ร่วม)

6 20 200201 13 6

59. โครงการแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีขีดสมรรถนะสูง

มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีขีดสมรรถนะสูง

1,641,300 ศธภ.14 
(หลัก)

 ศธภ.1-18
(ร่วม)

6 20 200201 13 6
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กลุ่มโครงการ/โครงการ/
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เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
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ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

60. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570  
จ านวน 1 ฉบับ  
2. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัด 
ประจ าปี 2567  
3. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 1 ฉบับ 
4. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จ านวน 1 ฉบับ  

1. จ านวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
พ.ศ. 2566-2570 (77 จังหวัด) 
2. จ านวนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของ
จังหวัดประจ าปี 2567 (77 จังหวัด)
3. จ านวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด(77 จังหวัด)  
4. จ านวนแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567(77 จังหวัด) 

26,411,000 ศธจ.
77 จังหวัด

6 20 200201 13 6

61. โครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

1. มีแผนการตรวจราชการและแผนการขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ทุกจังหวัด (77 จังหวัด)  
2. มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ภาคเรียนละ
1 คร้ัง  (77 จังหวัด)
3. มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการวางแผนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ในปีต่อไป (77 จังหวัด)  
4. มีรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 
5. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(77 จังหวัด)  

1. แผนการตรวจราชการและแผนการขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด (77 จังหวัด)   
2. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการในจังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาตามแผนการตรวจ ติดตามและ
ประเมินผล  
3. เอกสารรายงานผลการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
(77 จังหวัด) 
4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(77 จังหวัด)  

20,724,550 ศธจ.
77 จังหวัด

6 20 200201 13 6
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ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

62. โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ.

1. มีรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน
สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอ่ืน 
ท้ัง 77 จังหวัด  
2. มีกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนท่ีท้ัง 77 จังหวัด
3. มีตัวช้ีวัดการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
จังหวัดท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัดท้ัง
77 จังหวัด 
4. มีปฏิทินก ากับติดตามและรายงานความ
ก้าวหน้าการด าเนินงานการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผน
พัฒนาการศึกษาจังหวัดทุกไตรมาส 
ท้ัง 77 จังหวัด

1. ทุกจังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัดท่ี
ก าหนดข้ึนอย่างมีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
2. ทุกจังหวัดมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน
ขับเคล่ือนรูปแบบ/แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด
ท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความ
เห็นชอบและมีส่วนร่วมในการประเมิน  
3. ทุกจังหวัดมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกไตรมาส

11,765,600 ศธจ.
77 จังหวัด

6 20 200201 13 6

63. โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

1. จังหวัดมีรูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศด้าน
การศึกษาระดับจังหวัด ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพ้ืนท่ี 
2. จังหวัดมีรูปแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมเชิงพ้ืนท่ี ในตามบริบทของจังหวัด 
(การขับเคล่ือนประชาคมการศึกษาจังหวัด/สมัชชา
การศึกษา/สภาการศึกษา ฯลฯ)

1. จ านวนรูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
ด้านการศึกษาระดับจังหวัด ในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพ้ืนท่ี 
(อย่างน้อย 1 รูปแบบ/จังหวัด)  
2. จ านวนรูปแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมเชิงพ้ืนท่ี ในตามบริบท
ของจังหวัด (อย่างน้อย 1 รูปแบบ/จังหวัด)

7,652,000 ศธจ.
77 จังหวัด

6 20 200201 13 6
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64. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีแบบ
บูรณาการโดยใช้กลไกลการมีส่วนร่วมรูปแบบ
การจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix organization)

มีนวัตกรรมใหม่ท่ีใช้แก้ปัญหาด้านการจัด
การศึกษาตามบริบทและความต้องการของพ้ืนท่ี 
ในรูปแบบการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix 
Organization) ในทุกจังหวัด 

มีนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาตาม
บริบทความต้องการของพ้ืนท่ี ในรูปแบบ
การจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix 
Organization) (จังหวัดละไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ)

53,722,900 ศธจ.
77 จังหวัด

6 20 200201 13 6

65. โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ของส านักงาน ก.ค.ศ.

1. ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
3. รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
4. รายงานประจ าปีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. จ านวนค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
(1 ค าขอ) 
2. จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
(1 แผน) 
3. จ านวนรายงานติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ของส านักงาน ก.ค.ศ. (4 ไตรมาส) 
4. จ านวนรายงานประจ าปีเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (1 เล่ม)

1,651,500 ส านักงาน 
ก.ค.ศ.

6 20 200201 13 6

66. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ 1. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีผลการด าเนินงานตามท่ี
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และการบริหารระบบราชการ 4.0 กพร. สป.
ก าหนด
3. รายงานผลการด าเนินงานด้านจริยธรรมของ
ส านักงาน ก.ค.ศ.

1. ระดับความส าเร็จของผลการปฏิบัติราชการ
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
2. ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินการ
ตามตัวช้ีวัดด้านศักยภาพการปฏิบัติงาน
(potential base) 
3. ระดับความส าเร็จในการขับเคล่ือนส านักงาน
ก.ค.ศ. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

1,050,000 ส านักงาน 
ก.ค.ศ.

6 20 200201 13 6
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67. โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงด้านกระบวนการก ากับดูแล 
การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรได้

จ านวนรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับงาน
ตรวจสอบเพ่ือให้ความเช่ือม่ัน และ
การบริหารงานตรวจสอบภายใน (13 ฉบับ)

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักงาน 
ก.ค.ศ.

6 20 200201 13 6

68. โครงการขับเคล่ือนนโยบายและสร้างการมี
ส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา

77 จังหวัด 2,325 คน 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน
(ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
ขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาเอกชนใน
ระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม (ร้อยละ 85)

4,239,000 สช. 6 20 200201 13 6

69. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค

76 จังหวัด 260 คน 1. จ านวนเจ้าหน้าท่ี ศธจ. และ สช.จังหวัด
ท่ีได้รับการพัฒนา (260 คน) 
2. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม
สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนมากข้ึน (ร้อยละ 85)

4,868,900 สช. 6 20 200201 13 6

70. โครงการพัฒนากระบวนงานบริการทาง
การศึกษารองรับการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล

31 กระบวนงาน 3,850 โรง 1. จ านวนงานบริการท่ีเก่ียวกับการด าเนินกิจการ
ของโรงเรียนเอกชนท่ีมีแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์
และคู่มือการปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ภาครัฐยุคดิจิทัล (31 กระบวนงาน) 
2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนมีความเข้าใจ
และสามารถย่ืนเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
กิจการของโรงเรียนเป็นแบบออนไลน์ได้ 
(ร้อยละ 95)

13,402,100 สช. 6 20 200201 13      6 6
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71. โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงตามร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การเรียนรู้

ผู้บริหารและบุคลากร ส านักงาน กศน. 1. ส านักงาน กศน. มีแนวทางในการขับเคล่ือน
การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2. หน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน. มีแนวทาง
ในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
3. ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน. ได้รับ
การติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน 
การด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และ
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
4. ส านักงาน กศน. มีรายงานผลการด าเนินการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และการ
ด าเนินงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
5. ส านักงาน กศน. สามารถน าข้อมูลการ
ทบทวนแผนปฏิรูปองค์การไปด าเนินการจัดท า
แผนขับเคล่ือนการปฏิรูปองค์กรให้เกิดเป็น
รูปธรรม  

2,674,100 กศน. 6 20 200401 13 6

6. บุคลากรในสังกัดของส านักงาน กศน. ได้รับ
ความรู้และมีความเข้าใจในมาตรฐานการปฏิบัติงาน

268 Iหน้า



น.ศธ. ย.ศธ.

กลุ่มโครงการ/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวช้ีวัด/
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

งบประมาณปี 2567
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง

ย.ชาติ
แผน

แม่บท

เป้าหมาย
แผน

แม่บทย่อย

แผน 
13

72. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
บุคลากรอ่ืน ๆ ภายในหน่วยงานประจังหวัด 
และหน่วยจัดการเรียนรู้สังกัดส านักงาน กศน.

1. ร้อยละของประชาชน/ องค์กร / หน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการให้บริการ และระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานประจ าจังหวัด ท่ีทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพในระดับมากข้ึนไป 
(ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของหน่วยงานประจ าจังหวัด ท่ีมีผล
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

144,165,000 กศน. 6 20 200201 13 6
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ส่วนที่ 6 
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) กำหนด            
ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการใน 2 ลักษณะ  (เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว) คือ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน       
3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 
302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์      
ของแผน/งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    
และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1   ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด       
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการ    
ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล 
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  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน  
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบั ติ ราชการฯ  
โดยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
 
 
 

------------------------- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมและ

เป้าประสงคร์ายประเด็นยุทธศาสตร์   
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม  
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
******************* 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ที่ 1 ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency 
Assessment) (รายงาน : ศปท. / แหล่งข้อมูล : ปปช.)  

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดขึ้น เพื่อประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน
การป้องกันการทุจริตในองค์กร การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและประกอบการประเมินประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนของหน่วยงาน การประเมินผลผู้บริหารองค์การภาครัฐ  โดยกำหนด
ผลการประเมินระดับ “ผ ่าน” หร ือ “ระดับ A” อยู ่ ในระหว ่างค ่าคะแนน “85.00 - 94.99”  
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ 87 คะแนนขึ้นไป สอดคล้องกับ
เป้าหมายประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดตัวชี้ว ัดไว้ “ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่ค่าคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป” ภายในปี 2570 
   ข้อมูลที่ใช้  
 ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 10 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ITA ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกัน
การทุจริต 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด (แบบ IIT) รายเครื่องมือ (แบบ EIT) และคะแนนรวม 
(แบบ OIT) นำมาคำนวณเป็นผลรวมของคะแนนแบบสำรวจถ่วงน้ำหนัก 
  เกณฑ์การประเมินมี 7 ระดับ ได้แก่  
  ระดับ AA (ค่าคะแนน 95 - 100)  
  ระดับ A   (ค่าคะแนน 85 - 94.99)  
  ระดับ B   (ค่าคะแนน 75 - 84.99)  
  ระดับ C   (ค่าคะแนน 65 - 74.99)  
  ระดับ D   (ค่าคะแนน 55 - 64.99)  
  ระดับ E   (ค่าคะแนน 50 - 54.99)  
  ระดับ F   (ค่าคะแนน 0  - 49.99) 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ที่ 2  ผลคะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (Self-Assessment) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(รายงาน /แหล่งข้อมูล : กพร.สป.)  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 
    การประเมินสถานะของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเชิงพันธกิจตามหน้าที่  
ส่วนราชการและการเชื ่อมโยงสู ่ยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ด้านการพัฒนาของประเทศ จากข้อมูล  
การดำเนินการเชิงท้าทายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ  
โดยการประเมินผลตนเองตามสภาพความเป็นจริง ภายใต้กรอบการประเมินระบบราชการ 4.0 ประจำปี 
(PMQA 4.0) และผ่านการพิจารณารับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 จากคณะกรรมการ
ประเมินของสำนักงาน กพร. ด้วยการตรวจรับรอง ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดยสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ 415 คะแนน  
    ข้อมูลที่ใช้  
 ผลคะแนนประเมินตนเองของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบการประเมิน
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และผลการตรวจรับรอง ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) จากคณะกรรมการ
ประเมินของสำนักงาน กพร. 
   วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผลคะแนนประเมินสถานะของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เทียบกับเกณฑ์
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งกำหนดไว้ 3 ระดับ 
  ระดับพ้ืนฐาน (Basic) ผลประเมิน 300 – 399 คะแนน     
    ระดับก้าวหน้า (Advance) ผลประเมิน 400 – 469 คะแนน  
  ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) ผลประเมิน 470 – 500 คะแนน 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป  (รายงาน/แหล่งข้อมูล : สช.)  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 ประเมินจากคุณลักษณะที ่สังคมต้องการให้เกิดขึ ้นกับผู ้เรียนในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทย
และพลโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด ซึ ่งมีอยู่  
8 คุณลักษณะ ได้แก่ (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์สุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่าง
พอเพียง (6) มุ่งมั่นในการทำงาน (7) รักความเป็นไทย และ (8) มีจิตสาธารณะ โดยสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 90 ของนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ฯ ในระดับดีข้ึนไป 
   ข้อมูลที่ใช้  
   จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ได้รับ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำแนก
ตามระดับการศึกษา 
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  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ได้รับ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป x 100 / จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั้งหมด 
ในปีการศึกษานั้น ๆ จำแนกตามระดับการศึกษา 
 เกณฑ์การประเมิน หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
จำแนกตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ คะแนน 0 – 0.9  คือ 
ระดับคุณภาพไม่ผ่าน คะแนน 1.0 – 1.4 ระดับคุณภาพผ่าน คะแนน 1.5 – 2.4 คือ ระดับคุณภาพดีและ 
คะแนน 2.5 - 3.0 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวนนักเรียนที ่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป หมายถึง จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นที่จบการศึกษาและมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีมาก (รายงาน/แหล่งข้อมูล : กศน.) 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 สรุปผลการประเมินคุณธรรมผู้เรียน 9 ประการ (1. สะอาด 2. สุภาพ 3. กตัญญูกตเวที  
4. ขยัน 5. ประหยัด 6. ซื ่อสัตย์ 7. สามัคคี 8. มีน้ำใจ 9. มีวินัย) ในภาคเรียนสุดท้ายที ่ผู ้เรียน  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ์  
การจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555) โดยนำจำนวนนักเรียนภาคเรียนสุดท้ายของทั้ง 3 ระดับ สังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ได้รับการประเมินคุณธรรมผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(ระดับปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก) เทียบกับจำนวนนักเรียนภาคเรียนสุดท้ายของทั ้ง 3 ระดับ  
ในปีการศึกษานั้น ๆ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 60  
ของนักเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมในระดับดีขึ้นไป  
    ข้อมูลที่ใช้  
 จำนวนผู้เรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่ได้รับการประเมินคุณธรรม ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่ได้รับการประเมินคุณธรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป x 100 / จำนวนนักเรียนทั้งหมดในภาคเรียนสุดท้าย
ของระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษานั้น ๆ 
  เกณฑ์การประเมิน กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก (ผู้เรียน
มีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ร้อยละ 90 ขึ้นไปของพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณธรรม) ระดั บดี (ผู ้เรียน 
มีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ร้อยละ 70-89 ขึ้นไปของพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณธรรม) ระดับพอใช้ 
(ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ร้อยละ 50-69 ขึ้นไปของพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณธรรม) และระดับ
ปรับปรุง (ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ร้อยละ 0-49 ขึ้นไปของพฤตกิรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณธรรม) 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ที่ 5 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) 
(รายงาน/แหล่งข้อมูล : สช, สกศ. )  

รายละเอียดตัวชี้วัด 
    อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการศึกษา พิจารณาจาก 
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการศึกษาตามกรอบการประเมิน
ของ International Institute for Management Development (IMD) จำนวน 19 ตัวชี้วัด 
 ข้อมูลที่ใช้  
  ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการศึกษา  
ในภาพรวมและจำแนกตามตัวชี ้ว ัด โดยใช้รายงาน THE World Competitiveness Yearbook 
(เผยแพร่ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี) 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ใช้ผลการจัดอันดับของ IMD โดยตรง 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ที่ 6 สัดส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็มใน 4 วิชาหลักต่อจำนวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เข้ารับการทดสอบ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) ภาษาอังกฤษ 
(3) คณิตศาสตร์ (4) วิทยาศาสตร์ (รายงาน/แหล่งข้อมูล : สช. ) 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
  ผลการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด สช. ที่มี
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนน
เต็มใน 4 วิชาหลัก ต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด สช. ที่เข้ารับการทดสอบ 
 ข้อมูลที่ใช้  
  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test :  O-NET) ปีการศึกษา 2566 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สทศ. หรือ คะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สทศ.  

Z = 
จำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.3 สังกัด สช.ท่ีมีผลทดสอบร้อยละ 50 ขึ้นไป

นักเรียนชั้น ม.3 สังกัด สช.ท่ีเข้ารับการทดสอบ
    x100 
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ตัวชี ้วัดเป้าประสงค์รวม ที ่ 7 ร้อยละของเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันที ่กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา (รายงาน/แหล่งข้อมูล : สช, กศน. )  

รายละเอียดตัวชี้วัด 
นิยามศัพท์ 

   เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกที่ไม่เคย 
เข้าศึกษาในสถานศึกษาใด ปัจจุบันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีตัวตนอาศัยอยู่ในเขตบริการของ
สถานศึกษา  

เด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หมายถึง เด็กท่ีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาที่ 
ได้มีการค้นหา ติดตาม และช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่เหมาะสม  
  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ 
 อายุ 6-14 ปี (การศึกษาภาคบังคับ) (สช.) ร้อยละ 100 
 อายุ 15-17 ปี (ม.ปลาย) (สช.) ร้อยละ 80 
 อายุ 15 ปี ขึ้นไป (กศน.)  ร้อยละ 50 

ข้อมูลที่ใช ้  
1. จำนวนเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
2. จำนวนเด็กตกหล่นทั้งหมด 

  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
จำนวนเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา X 100/จำนวนเด็กตกหล่นทั้งหมด 

 
𝑍 =

𝑋

𝑌
𝑥 100 

 

Z  =  ร้อยละของเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
X = จำนวนเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
Y = จำนวนเด็กตกหล่นทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมที่ 9 ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (รายงาน/แหล่งข้อมูล : 
สอ./สคบศ./สช./กศน./ก.ค.ศ.)   
 - ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 นิยามศัพท์  
  “ครู” หมายถึง “ข้าราชการครู ตามบัญญัติในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38” หมายความถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักด้าน
การเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
  “ครู” หมายถึง  “ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน”   

“ครู” หมายถึง  ครูที่ทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน  
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กศน. ได้แก่ ครู กศน.ตำบล ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูอาสาสมัคร ครูอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา
ปอเนาะ ครูสอนคนพิการ ครูสอนเด็กเร่ร่อน ครูประจำกลุ่ม และครู ปวช. 
  “บุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง “บุคลากรทางการศึกษา ตามบัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38” หมายความถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา 
  “ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ตามบัญญัติใน พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 38 หมายความถึง 3 ประเภทตำแหน่ง 
ประกอบด้วย 
 ประเภทตำแหน่งตาม มาตรา 38 ก คือ ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงาน
การศึกษา ได้แก่ ตำแหน่ง (1) ครูผู้ช่วย (2) ครู (3) อาจารย์ (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (5) รองศาสตราจารย์   
(6) ศาสตราจารย์       
        โดยที่ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก (1) และ (2) จะมีในหน่วยงานทางการศึกษาใดกไ็ด้ 
(3) ถึง (6) ให้มีในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา 
  ประเภท มาตรา 38 ข คือ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ 
ตำแหน่ง    (1) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     (2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
      (3) รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      (4) ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      (5) ตำแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  
     โดยที่ตำแหน่งตามมาตรา 38 ข (5) สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้เทียบเท่ากับ
ตำแหน่ง  ต่อไปนี้   
    - ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เชี่ยวชาญ 
   - รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชำนาญการพิเศษ 
   - ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ 
   - รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชำนาญการพิเศษ 
    - ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอชำนาญการพิเศษ 
   - ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ 
    - รองผู้อำนวยการสถานศกึษาชำนาญการ 
    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (คศ. 2) 
    - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน (คศ. 1) 
    - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  (คศ. 1)  
    กรณีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หาก ก.ค.ศ. กำหนดเป็นระดับใด
ให้เทียบตำแหน่งหลักข้างต้น 
 ประเภทมาตรา 38 ค คือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้แก่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
     จำนวนข้าราชการครู (ประเภทตำแหน่งผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา  
38 ก (1) (2) และประเภทตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ตามมาตรา 38 ข) และ
จำนวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) จำนวนผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา
เอกชน  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และ
สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน (มาตรา 38 ค (1)) จำนวนผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภท ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ในรอบปีงบประมาณ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่า
เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 85  
    ข้อมูลที่ใช้  
  1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ในแต่ละรอบปีงบประมาณ  
    2.  รายงานการติดตามประเมินผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที ่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน และนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
และนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปีงบประมาณ x 100 / ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังหมดที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ  
 
    - ร้อยละของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 นิยามศัพท์  
  “ข้าราชการ” หมายถึง “ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามบัญญัติใน พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551” หมายความถึง บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้รับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง
กรมฝายพลเรือน 
  “ข้าราชการ” หมายถึง “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามบัญญัติใน พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38” หมายความถึง ตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (เช่น ข้าราชการพลเรือนในสังกัด ศค.จชต. และสังกัด สกก.) 
    - ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหารระดับสูง 
    - ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น 
     - ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการระดับต้น 
    - ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ  

รายละเอียดตัวชี้วัด 
  จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผล     
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การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80  
    ข้อมูลที่ใช้  
 1. จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
  2. รายงานการติดตามประเมินผลข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (2) ที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และนำผล 
การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน X 100 / จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
******************* 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา (ศค.จชต.) (รายงาน/ แหล่งข้อมูล : ศค.จชต.)   

รายละเอียดตัวชี้วัด  
   จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กที ่มีความต้องการพิเศษ ผู ้เร ียนที ่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น เทียบกับ
จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด 
   “เด็กด้อยโอกาส” หมายถึง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ 
มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป  ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา
หรือได้รับพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถ
บรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้ 
   “เด็กที ่มีความต้องการพิเศษ” หมายถึง เด็กที ่ไม่อาจพัฒนาความสามารถได้
เท่าที่ควรจากการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความบกพร่องหรือความแตกต่างทาง
ร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้วย 
   “ผู้เรียนที่ได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” หมายถึง เด็กเล็กก่อนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่ประสบเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเป็นผลให้บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ รวมทั้งเด็กท่ีบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย ประสบเหตุจนทำให้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสโดยมีรายงานประกอบความเห็น
ของแพทย์ระบุความรุนแรงตั้งแต่ ระดับ 4 ขึ้นไป หรือทุพพลภาพในระยะยาว เนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ หรือเอกชน และมีอายุ
ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปี
ต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565) 
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 85 

ข้อมูลที่ใช้  
   จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กที ่มีความต้องการพิเศษ ผู ้เร ียนที ่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
   จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กที ่มีความต้องการพิเศษ ผู ้เร ียนที ่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น x 100 /
จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ทั้งหมด 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการช่วยเหลือเยียวยา 
(รายงาน/ แหล่งข้อมูล : ศค.จชต.) (ตัวช้ีวัดถ่ายทอดจากกระทรวงยุติธรรม) 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเมินความเชื่อมั่นของผู้ได้รับผลกระทบ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต

อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งร่างกาย 
และจิตใจ โดยใช้กรอบการประเมิน 2 เรื ่อง ได้แก่ เรื ่องคุณภาพชีว ิต ( ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ) เรื่องทัศนคติ (ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ) 

“ครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั ่วคราวที ่จ ้างจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่ได้รับคำสั่งจาก 
ทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที ่ราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้หมายความรวมถึง ผู ้จัดการ 
ผู้อำนวยการ ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ด้วย  

“ผู้ได้รับผลกระทบ” หมายความว่า คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ผู้บุพการี พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกันบุคคลใด ๆ ซึ่งให้อุปการะ หรืออยู่ในอุปการะของผู้ได้รับความเสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

“ผู ้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เสียชีวิต 
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 85 
 ข้อมูลที่ใช้  

จำนวนผู้ได้รับผลกระทบตอบแบบสอบถามการวัดระดับความพึงพอใจด้านต่างๆ โดยใช้
กรอบการประเมิน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องคุณภาพชีวิต ( ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ) เรื่องทัศนคติ (ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ)  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
จำนวนผู้ได้รับผลกระทบมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมากขึ้นไป x 

100/ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ  
แบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่าโดยกำหนดเกณฑ์

ในการให้ค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ 
ภัยพิบัต ิธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (รายงาน/แหล่งข้อมูล : กสภ.) 

นิยามศัพท์ 
 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมายถึง ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมไทย 
ในระดับชาต ิตามทีส่ภาความมั่นคงแห่งชาติกำหนดไว้ 9 ประเภท 
    1) ความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม  
 2) ความไม่เชื่อม่ันต่อระบบและสถาบันการเมือง  
 3) การขาดความสมดุลของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปัญหาขยะล้นเมือง การเผาทำลายป่า การบุกรุกที่สาธารณะ เป็นต้น 
 4) ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ เช่น 
อุทกภัย แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
(COVID-19) เป็นต้น 
 5) ความมั่นคงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6) การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีภัยคุกคามด้านไซเบอร์) เป็นต้น 
 7) แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  
 8) ยาเสพติด  
 9) ความยากจน  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 จำนวนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา/กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินโครงการ เทียบกับจำนวน
ผู้เรียนทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายของกิจกรรมฯ ในรอบปีงบประมาณ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80  
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 ข้อมูลที่ใช้  
  จำนวนผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ ้มกันจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ซึ่งสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา /กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินโครงการ จำแนก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ  
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    จำนวนผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ ้มกันจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่X 100 / จำนวนผู้เรียนทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายของกิจกรรมฯ ในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) เพิ่มข้ึน (รายงาน : กศน. /แหล่งข้อมูล : สทศ.)   
    รายละเอียดตัวชี้วัด 
 คะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-NET) ของนักเรียน สังกัด กศน . ทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / 
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ทั้ง 2 ภาคเรียนในปีการศึกษานั้น ๆ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่คะแนนเฉลี่ย 42  
             ข้อมูลที่ใช้  
   คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-NET)  ของนักเรียน สังกัด กศน. แต่ละภาคเรียนในปีการศึกษานั้น ๆ จำแนกระดับการศึกษา 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ของนักเรียน สังกัด กศน. ในปีการศึกษานั้น ๆ จำแนกระดับการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7  จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) (ศทก.) (รายงาน/แหล่งข้อมูล : ศทก.)   
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

 1) มีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 คน จากปีฐาน 
2) มีสื่อการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000 เรื่อง จากปีฐาน 
3) ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

   ข้อมูลที่ใช้  
     1) จำนวนสมาชิกบนแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  
     2) จำนวนสื่อออนไลน์บนแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ฐานข้อมูลบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่ได้รับ  
การเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน (รายงาน : สนย./ แหล่งข้อมูล : สกสว.)   
 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ร ับเงินอุดหนุนวิจัยและสามารถเผยแพร่  
แก่หน่วยงานทางการศึกษาและสาธารณชน เทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนวิจัย 
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยกำหนดค่าเป้าหมาย
ไว้ที่ร้อยละ 81 
 ข้อมูลที่ใช้  
 จำนวนผลงานวิจัยปีงบประมาณที่ผ่านมาของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) และดำเนินการแล้วเสร็จ 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
และเผยแพร่ภายในไตรมาสที ่สองของปีงบประมาณปัจจุบัน X 100/จำนวนโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น  (รายงาน/
แหล่งข้อมูล : สช. และ กศน.)   
 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 นิยามศัพท์  
 ผู้พิการ หมายถึง นิยามความหมายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ประเภทของคนพิการ มีดังตอไปนี้  
(1) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น (2) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน (3) บุคคลที่มี
ความบกพรองทางสติปัญญา (3) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  
(5) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  (6) บุคคลที ่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา  
(7) บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ (8) บุคคลออทิสติก (9) บุคคลพิการซ้ำซ้อน 
 ผู ้ด ้อยโอกาส หมายถึง นักเร ียนที ่ศ ึกษาอยู ่ โรงเร ียนการกุศลสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกลุ่มเป้าหมายพิเศษเด็กเร่ร่อนสังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ข้อมูลที่ใช้  
 จำนวนนักเรียนที ่เป็นผู ้พิการ ผู ้ด ้อยโอกาส ได้ร ับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แจงนับจำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 
จำแนกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในปีงบประมาณ X 100/จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ ในรอบปีงบประมาณนั้นๆ   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
รายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธกิาร และหน่วยงานอ่ืน 
(รายงาน/แหล่งข้อมูล : ศทก.)   
 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 จำนวนระบบฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลอ้างอิง
จากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วยวิธี API หรือ Database Connect ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
(องค์กรหลัก ศธ. หน่วยงานในกำกับ ศธ.) กับหน่วยงานอื่น (หน่วยงานจัดการศึกษานอกสังกัด ศธ. 
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน)  
โดยฐานข้อมูลนั้น มีความถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบจากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายไว้ 1 ระบบฐานข้อมูล  
 ข้อมูลที่ใช้  
 ฐานข้อมูลรายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา)  
   วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน จำนวน 1 ระบบ
ฐานข้อมูลคือ ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
 

********************************** 
 

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 2 
คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัตริาชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
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5. นางสาวญาลิณี  วัฒนกิจพิศาล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะทำงาน 

6. นางสาวชนิธตา  เกตุอำไพ 
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

คณะทำงาน 

7. นายอภิสิทธิ์  บรรจง 
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

คณะทำงาน 

8. นางสาวสัณหนันท์  มหิศมณ ี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

คณะทำงาน 

9. นางสาวชนัญณิภา  ขาวโอภาส 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะทำงาน 

10. นางสาวสุธาทิพย์  พวงมาลัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะทำงาน 

11. นางลัดดาวรรณ ภูมิรัตน สำนักอำนวยการ คณะทำงาน 
12. นางสาวพิมพ์ชนก  มีเดช สำนักอำนวยการ คณะทำงาน 
13. นางสาวจุฑาทิพย์  ศักดิ์เจริญ สำนักอำนวยการ คณะทำงาน 
14. นางสาวอัจฉรา  ศิลาพงษ์ สำนักอำนวยการ คณะทำงาน 
15. นางสาวปุญชรัสมิ์  ทองรักจันทร์ สำนักอำนวยการ คณะทำงาน 
16. นายปวโรจน์  ศรีจันทร์ สำนักอำนวยการ คณะทำงาน 
17. นายทัศนะ  เพ่ิมพัด สำนักอำนวยการ คณะทำงาน 
18. นางสาวธัญญธร  อ่อนดีกุล สำนักอำนวยการ คณะทำงาน 
19. นางชลิดา  บุญขำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทำงาน 
20. นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
คณะทำงาน 

21. นางสาวอโนชา แย้มแจ่ม สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน 

คณะทำงาน 

22. นายจิรัฎฐ ์แสนดี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ คณะทำงาน 
23. นางคมขำ ทองสุข สำนักตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล 
คณะทำงาน 

24. นางวรวลัญช์  ศักดิ์สิน สำนักนิติการ คณะทำงาน 
25. นางสาวมยุเรศ วิเศษสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน 
26. นางสาวฐิติพร โพธิ์ทิพย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. คณะทำงาน 
27. นายก้องภพ  วิชญกูล ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
คณะทำงาน 

28. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล สำนักงานรัฐมนตรี คณะทำงาน 
29. นางสาวนิสรา  ดีขาย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะทำงาน 
30. นายสกลพงศ์ มุ่ยบง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงศึกษาธิการ 
คณะทำงาน 

 /31. นางสาว... 
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31. นางสาวปาริชาติ  พรหมสุวรรณ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

การศึกษาในภูมิภาค 
คณะทำงาน 

32. นางสาวภูมิมารินทร์  พรหมรักษ์ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การศึกษาในภูมิภาค 

คณะทำงาน 

33. นายสุทลทัศน์  เจริญสุข กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การศึกษาในภูมิภาค 

คณะทำงาน 

34. นายดิษฐนันท์  เส็นฤทธิ์ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การศึกษาในภูมิภาค 

คณะทำงาน 

35. นายธนสาร  รักษี กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ประจำกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะทำงาน 

36. นายสุรชัย  คุ้มสมบัติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
37. นางปุญญ์พัชชาณัฏฐ์  ใจสถาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
38. นางประภัทศร เหลืองประเสริฐ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
39. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
40. นางสาวนันทภัค  นิธิปภาธำรง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
41. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
42. นางกัญญารัตน์  ลับกิ่ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
43. นางสาวธนาทิพย์  ชมเชยวงศ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
44. นายสิทธิพร  วรรณวงษ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
45. นางศรุดา  จันทร์งาม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
46. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
47. นางสาวกฤษศราภรณ์  ศรีสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
48. นางสาวปวิตรา  บัณฑิตพุฒ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
49. นางวรรทนา  เฟื่องเงิน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
50. นายมานัส  ศรีสำอางค์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
51. นายณัฐวุฒิ  กตัญญู สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงาน 
52. นางสาวเขมสรณ์ หอมจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 คณะทำงาน 
53. นางภาสินี สังข์เพ็ชร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 คณะทำงาน 
54. นางสาวทิพย์เนตร แจ่มศรี สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 คณะทำงาน 
55. นางอิงอร สุทธดิส สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  คณะทำงาน 
56. นางสาวซัลมา นิยมเดชา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 คณะทำงาน 
57. นางสาวสุวรรณา รักเหย้า สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 คณะทำงาน 
58. นายสมมาตร  ดาแลหมัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 คณะทำงาน 
59. นางกนกวรรณ  นิ่มเจริญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 คณะทำงาน 
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60. นายอิทธิพัฒน์  พ่วงมาลี สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 คณะทำงาน 
61. นายวานิตย์  สิมงาม สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 คณะทำงาน 
62. นางปราณี สาไพรวัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 คณะทำงาน 
63. นางสาวฌัชธิชชา  นาสมผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 คณะทำงาน 
64. นางสาวสุญาดา  แดนจอหอ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 คณะทำงาน 
65. นางสาวปุญญาพัฒน์  โนนศิลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 คณะทำงาน 
66. นางศณิชล เพ็งพิมพ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 คณะทำงาน 
67. นางประสพสุข  บุญเรืองศรี สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 คณะทำงาน 
68. นางสาวจำนงค์ วิรมรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 คณะทำงาน 
69. นางสาวอรนุชา กิจนิตย์ชีว์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 คณะทำงาน 
70. นางสาวสุประวีณ์  มาโยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะทำงาน 
71. นางสาววราภรณ์  ชูเทพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะทำงาน 
72. นางจิตติมา ธนะรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงาน 
73. นางรุจิรา พิมพิไสย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะทำงาน 
74. นางศุภกานต ์คุ้มสุวรรณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะทำงาน 
75. นางสาวกนกพร  กุลขวัญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น คณะทำงาน 
76. นางธิติมา  โฮมแพน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี คณะทำงาน 
77. นางจิรกิติ์ ปล้องประกาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะทำงาน 
78. นางสำอาง  ชาญพนา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี คณะทำงาน 
79. นางเนาวรัตน์ สอนสุข สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท คณะทำงาน 
80. นางอมรรัตน์  ธรรมวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ คณะทำงาน 
81. นางจุไลวรรณ  ไกรมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร คณะทำงาน 
82. นางสาวปานมนัส  โปธา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน 
83. พันจ่าตรี ฉลอง  อ่อนนวน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน 
84. นางจุฑารัตน์  เล็กมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง คณะทำงาน 
85. นางสาวณันทิชาภา  ทองหนุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด คณะทำงาน 
86. นางสาวสุปราณี  พุ่มจุ่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก คณะทำงาน 
87. นายศักดา  พรมเขียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะทำงาน 
88. นางณิชชารัช  เนาวรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม คณะทำงาน 
89. นางสาววารุณี  คำคลี่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  คณะทำงาน 
90. นางวลี  ศรีพิมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา คณะทำงาน 
91. นางสาวรัตนาภรณ์  หนูแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
92. นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ คณะทำงาน 
93. นางสาวนันท์นภัส  เขียวเกษม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน 
94. นางพรทิพย์ วุตติหาสะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน 
95. นางสกนธรัตน์  วงษ์สิริโชตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน คณะทำงาน 
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96. นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ คณะทำงาน 
97. นายสมพงษ์  อุ้มรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะทำงาน 
98. นายสิทธิพร สุดพรหม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี คณะทำงาน 
99. นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะทำงาน 
100. นางรัชนก  พวงกนก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี คณะทำงาน 
101. นางสาวอามีเนาะ แยนา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี คณะทำงาน 
102. นางสุรีรัตน์  ขันธสนธิ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะทำงาน 
103. นางกรณิการ์  เกตุภู่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คณะทำงาน 
104. นายมนูญ  พืชฟู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา คณะทำงาน 
105. นางผกามาส  กล้วยเครือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง คณะทำงาน 
106. นางสาวนันท์พร พ่วงวัฒนวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร คณะทำงาน 
107. นางสาวกาญจนา  ยกกรเลิศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน 
108. นางจงกล  อรรถอาภรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี คณะทำงาน 
109. นางสาวไฉน  ผึ่งผาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 
110. นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คณะทำงาน 
111. นางสาววลัยลักษณ์  ไกรสาตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะทำงาน 
112. นางสาวพัชรินทร์  ทับทิมไสย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม คณะทำงาน 
113. นางวรัญญา  บัวครื้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร คณะทำงาน 
114. นายกรณ์กฤษฏิ์  เก่งวิการณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะทำงาน 
115. นายมีศักดิ์  รัตนพิมพ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร คณะทำงาน 
116. นางสาวคัทยวรรณ  ภูพวก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา คณะทำงาน 
117. นางประไพ ช่างสลัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน 
118. นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง คณะทำงาน 
119. นางสาวชลลดา  เตชะบวรกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง คณะทำงาน 
120. นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะทำงาน 
121. นางสาวฉัตรวี  ลิ้มสกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี คณะทำงาน 
122. นางเนตรชนก  ธรรมกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง คณะทำงาน 
123. นางสาวจุฑามาศ  ธนนราพงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน คณะทำงาน 
124. นางกาญจนา  จันปุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะทำงาน 
125. นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน 
126. นางสาวภูษณิศา  โพธิราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร คณะทำงาน 
127. นายอนันต์  สาโร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา คณะทำงาน 
128. นางนพภศร ศรีรักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล คณะทำงาน 
129. นายสุพจน์  กล้าหาญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมทุรปราการ คณะทำงาน 
130. นางสาวสุพรรษา  ส่งชัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม คณะทำงาน 
131. นายอนุเดช  ปุรณะวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงาน 
132. นางสาวพิมสาย จึงตระกูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว คณะทำงาน 
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133. นางทิพวัลย์  วงษ์สมบูรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี คณะทำงาน 
134. นายนุกูล  กลัดเงิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี คณะทำงาน 
135. นายคมกฤษณ์  โทนทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คณะทำงาน 
136. นางสาวภูษณิศา หงษ์โต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี คณะทำงาน 
137. นางสาวสนธิยา  ไชยชำนิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะทำงาน 
138. นางสาวปรียพันธ์  สิริสิทธิกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะทำงาน 
139. นางสาวนัฎชญารัตน์  อัปการัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย คณะทำงาน 
140. นายปิยวัช  ผลสืบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู คณะทำงาน 
141. ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์  นาคพนม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง คณะทำงาน 
142. นายวงศกร  กมลอารี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะทำงาน 
143. นายนฤดม  แก้วเจริญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน 
144. นางจรรยา  ปานม่วง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะทำงาน 
145. นางสาวนฤมล  สินพูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี คณะทำงาน 
146. นางสาวจรัสศรี  โพธิ์ย้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงาน 
147. นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  คณะทำงาน 

และเลขานุการ 
148. นางสาวนุจรีย์ บูรณากาญจน์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  คณะทำงาน 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
149. นางนิศรา โภชากรณ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  คณะทำงาน 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
150. นางสาวสุพรรณี ตั้งจิตติประภา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  คณะทำงาน 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
151. นางสาวนิตยา จันทร์ทุ่งใหญ่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  คณะทำงาน 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
152. นางสาวสุภัทรา  ปริยะ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  คณะทำงาน 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
153. นางณัชฐิตา ปานเงิน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  คณะทำงาน 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
  อำนาจหน้าที่  
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และยกร่างสาระสำคัญ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็น ยุทธศาสตร์        
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

/2. พิจารณา ... 
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ภาคผนวก 3 
อักษรย่อหน่วยงาน 
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อักษรย่อหน่วยงาน 
อักษรย่อหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (115 หน่วยงาน) 

 
ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
1. สำนักอำนวยการ สอ. 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศทก. 
3. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สคบศ. 
4. สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สกก. 
5. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สต. 
6. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. 
7. สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สตผ. 
8. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สนย. 
9. สำนักนิติการ  สน. 
10. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน. 
11. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. 
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   กพร. 
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน  ตสน. 
14. ศูนยข์ับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศค.จชต. 
15. สำนักงานรัฐมนตรี สร. 
16. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สลช. 
17. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  สกท. 
18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ศปท. 
19. กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค กสภ. 
20. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง 

ความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. 

21. สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี) ศธภ.1 
22. สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) ศธภ.2 
23. สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี) ศธภ.3 
24. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม) ศธภ.4 
25. สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) ศธภ.5 
26. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต) ศธภ.6 
27. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) ศธภ.7 
28. สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี) ศธภ.8 
29. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา) ศธภ.9 
30. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) ศธภ.10 
31. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) ศธภ.11 
32. สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น) ศธภ.12 
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ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
33. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา) ศธภ.13 
34. สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี) ศธภ.14 
35. สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) ศธภ.15 
36. สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) ศธภ.16 
37. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ศธภ.17 
38. สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ศธภ.18 
39. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ศธจ.กระบี่ 
40. สำนักงานศึกษาธิการกรงุเทพมหานคร ศธจ.กรุงเทพมหานคร 
41. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี 
42. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศธจ.กาฬสินธุ์ 
43. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ศธจ.กำแพงเพชร 
44. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น 
45. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ศธจ.จันทบุรี 
46. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
47. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ศธจ.ชลบุรี 
48. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ศธจ.ชัยนาท 
49. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ศธจ.ชัยภูมิ 
50. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศธจ.ชุมพร 
51. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ศธจ.เชียงราย 
52. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ศธจ.เชียงใหม่ 
53. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ศธจ.ตรัง 
54. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ศธจ.ตราด 
55. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ศธจ.ตาก 
56. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ศธจ.นครนายก 
57. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ศธจ.นครปฐม 
58. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ศธจ.นครพนม 
59. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ศธจ.นครราชสีมา 
60. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศธจ.นครศรธีรรมราช 
61. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ศธจ.นครสวรรค์ 
62. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ศธจ.นนทบุรี 
63. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศธจ.นราธิวาส 
64. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ศธจ.น่าน 
65. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ศธจ.บึงกาฬ 
66. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ศธจ.บุรีรัมย์ 
67. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ศธจ.ปทุมธานี 
68. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
69. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ศธจ.ปราจีนบุรี 
70. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ศธจ.ปัตตานี 
71. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 
72. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ศธจ.พังงา 
73. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ศธจ.พัทลุง 
74. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ศธจ.พิจิตร 
75. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศธจ.พิษณุโลก 
76. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ศธจ.เพชรบุรี 
77. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
78. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศธจ.แพร่ 
79. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ศธจ.พะเยา 
80. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ศธจ.ภูเก็ต 
81. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ศธจ.มหาสารคาม 
82. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ศธจ.มุกดาหาร 
83. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศธจ.แม่ฮ่องสอน 
84. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ศธจ.ยะลา 
85. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ศธจ.ยโสธร 
86. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ศธจ.ร้อยเอ็ด 
87. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ศธจ.ระนอง 
88. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ศธจ.ระยอง 
89. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ศธจ.ราชบุรี 
90. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ศธจ.ลพบุรี 
91. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ศธจ.ลำปาง 
92. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ศธจ.ลำพูน 
93. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ศธจ.เลย 
94. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศธจ.ศรีสะเกษ 
95. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ศธจ.สกลนคร 
96. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ศธจ.สงขลา 
97. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศธจ.สตูล 
98. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ศธจ.สมุทรปราการ 
99. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ศธจ.สมุทรสงคราม 
100. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ศธจ.สมุทรสาคร 
101. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ศธจ.สระแก้ว 
102. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ศธจ.สระบุรี 
103. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ศธจ.สิงห์บุรี 
104. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ศธจ.สุโขทัย 
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ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
105. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ศธจ.สุพรรณบุรี 
106. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศธจ.สุราษฎร์ธานี 
107. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิทร์ ศธจ.สุรนิทร์ 
108. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศธจ.หนองคาย 
109. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ศธจ.หนองบัวลำภู 
110. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ศธจ.อ่างทอง 
111. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศธจ.อุดรธานี 
112. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ศธจ.อุทัยธานี 
113. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ศธจ.อุตรดิตถ ์
114. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน ี ศธจ.อุบลราชธานี 
115. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ศธจ.อำนาจเจริญ 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 
หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 | ห น ้ า  
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304 | ห น ้ า  
 

 

 




