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คำนำ 

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด  
ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
ข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน  
ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ “ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่กฎหมาย
กำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมาย”  
โดยให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 ข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้มีการวิเคราะห์
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจากแหล่งงบประมาณอื่น  
เพื่อจัดทำโครงการให้สอดคล้องและสนองต่อบทบาทหน้าที่ ภารกิจหลักและภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างครอบคลุม เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารและปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม  
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้อีกด้วย 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทองที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 
        

              (นายวุฒิชัย ธรรมยา) 
                                                                      ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองอ่างทอง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง โดยมีการนำกรอบหรือแนวทางการดำเนินงานนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งแผนดังกล่าวได้บูรณาการ
ความร่วมมือจากกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองในการกำหนดโครงการและกิจกรรมที่
สอดรับการบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการจำเป็นในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม รวมทั้งสิ้น 3,535,500 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา โดยจัดทำเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการสามารถจำแนกงบประมาณจากแหล่ง
งบประมาณ ดังนี้ 1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายและวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) งบประมาณตามตามภารกิจหนา้ที่งานประจำและงานพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นและเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 3) งบตามบทบาทภาระหน้าที่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายและจุดเน้นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณ 
ดังต่อไปนี้ 

ประเภทแหล่งงบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการตามนโยบายและวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

8 627,000 

แผนงาน/โครงการตามภารกจิหน้าที่งานประจำและงานพัฒนาการศึกษาตาม
นโยบายและยทุธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นและเพื่อ
รองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

17 409,360 

งบตามบทบาทภาระหน้าที่ (งบบริหารสำนักงาน) 8 213,400 

รวม 33 1,249,760 
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โครงการจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร ์ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1 การยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาต ิ 20 758,560 

2 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผูเ้รียนที่จำเป็นในโลกดิจิทัล 1 86,000 

3 การเพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวยัเขา้ถงึการบริการการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

1 48,400 

4 การปลกูฝังจติสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 1 17,000 

5 การพัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าในอาชีพของผูบ้ริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 71,300 

6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 7 268,500 

 รวม 33 1,249,760 

 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการขับเคลื่อนการศึกษาภาพรวมของจังหวัดโดยบูรณาการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้านการศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประสานงาน กำกับ ติดตามและประเมินผล
การศึกษาของจังหวัดอ่างทองตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
โดยสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และยั่งยืน 
 การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/โครงการ  
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละแผน/งาน/โครงการซึ่ง
กำหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ ายประจำปี  โดยใช้แบบรายงาน สงป.301 , สงป.302  
ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 2. การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการประจำปีที่จัดทำข้ึน  
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์
ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 นอกจากนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตามแนวทางการรายงานของสภาพัฒนา
การศึกษาและสังคมแห่งชาติ โดยนำผลการการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินผ่านในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ทุกโครงการทั้งที่ใช้และไม่ใช้
งบประมาณ เป็นรายไตรมาสตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
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สารบัญ 
 หน้า 
คำนำ ก 
บทสรุปผูบ้ริหาร ข 
สารบญั ง 
ส่วนท่ี 1 บทนำ 1 
1.1 ความเป็นมา 1 
1.2 วัตถุประสงค์ 2 
1.3 เป้าหมาย 2 
1.4 วิธีดำเนินการ 2 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รบั 3 
ส่วนท่ี 2 สภาพท่ัวไปของจังหวัดอ่างทอง 4 
2.1 สภาพทั่วไปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 4 
2.2 โครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 5 
2.3 โครงสร้างบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 6 
2.4 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในจังหวัดอ่างทอง 7 
2.5 ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 10 
ส่วนท่ี 3 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมติคณะรฐัมนตรี  
เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

14 

3.1 แผนระดับที่ 1 (Z) 14 
3.2 แผนระดับที่ 2 (Y) 15 
3.3 แผนระดับที่ 3 (X) 25 
3.4 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 36 
ส่วนท่ี 4 ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน 43 
4.1 วิสัยทัศน ์ 43 
4.2 พันธกิจ 43 
4.3 ประเด็นยทุธศาสตร ์ 43 
4.4 เป้าประสงค์ 43 
4.5 กลยุทธ์ 44 
4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด 44 
ส่วนท่ี 5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 47 
5.1 แผนงาน/โครงการตามนโยบายและวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 47 
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สารบญั(ต่อ) 
 หน้า 
5.2 แผน/โครงการตามภารกจิหน้าที่งานประจำและงานพฒันาการศึกษาตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นและเพื่อรองรบัการสนับสนุน
งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

48 

5.3 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
1.1 ความเป็นมา 
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 
ในส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้ องสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 และมาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละข้ันตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และ
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ และส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดนี้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด  
               ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ “ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่กฎหมายกำหนดการปฏิบติั
ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆที่มอบหมาย” ให้มีอำนาจหน้าที่ใน
เขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหา รราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติ
ราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ 3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ        
4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 6) ดำเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7) ส่งเสริม สนับสนุน และ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลระบบบรหิารและการจดัการศึกษา 8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดา้นการบรหิาร 
การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรอืหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 9) ส่งเสริม
และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 10) ส่งเสริม สนับสนุน และ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจดัการศึกษาเอกชน 11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรอืตามที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบตัิภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงาน
ต่าง ๆ ในจังหวัด 
 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง บรรลุผล
ตามภารกิจ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
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อ่างทอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการ งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
1.2 วัตถุประสงค์  

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นรอบแนวทางและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง 

 
1.3 เป้าหมาย 

 มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  
สำหรับให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรในองค์กร 
 
1.4 วิธีดำเนินงาน  

1. ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง 
2. กำหนดกรอบ เค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    

ให้สอดคล้องและรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
แนวนโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

3. จัดประชุมช้ีแจงและหารือร่วมกัน  
 3.1 พิจารณาความเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักของต้นสังกัดและ 
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน  
 3.2 ทบทวนกำหนดทิศทางขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด
ของหน่วยงาน  
 3.3 จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรรวมทั้ง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แตล่ะโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 เสนอผู้ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองพิจารณา
อนุมัติและนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 5. เผยแพร่เอกสารแผนให้แต่ละกลุม่งานเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประสานการดำเนินงาน นำเข้า  
Sever กลางเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และประชาสัมพันธ์แผนฯ ผ่าน Website ของสำนักงานศึกษาธิการ   
จังหวัดอ่างทอง 
 
 



 
 

3 

1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาจังหวัดอ่างทอง สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารหน่วยงานในการกำกับ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง 

2.1 สภาพท่ัวไปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ เลขที่  11/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย 
อำเภอป่าโมก อำเภอโพธ์ิทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอสามโก้ และอำเภอแสวงหา 
      ทิศเหนือ   ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรมบุรี และอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
      ทิศใต้   ติดกับอำเภอผักไห่ และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก  
                                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      ทิศตะวันตก   ติดตอ่กับอำเภอสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอ 

            เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจำแนกรายอำเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

5 

2.2 โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
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2.3 โครงสร้างบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
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2.4 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาในจังหวัดอ่างทอง 

          2.4.1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และครูผูส้อน จำแนกตามสังกัด การศึกษา 2565 

สังกัด จำนวน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 142 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
    (โรงเรียนใน จ.อ่างทอง) 

14 

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4. สถานศึกษาของรัฐ 3 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

5. ประเภทสามัญศึกษา 6 

6. ประเภทสามัญศึกษาการกุศล 2 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 7 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

8. โรงเรียนเทศบาล 14 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

9. โรงเรียนกีฬาจังหวัด 1 

10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 1 

กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 1 

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 2 

รวม 194 

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565  
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2.4.2 จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามสังกัดและระดบั ปีการศึกษา 2565 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2565) 

สังกัด 
สถานศึกษ

า 
ครู/

อาจารย ์
นักเรียน/
นักศึกษา 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)        
    1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (สพป.) 142 1,217 18,208 
    1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 14 584 11,194 
    1.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ (ศกศ.) 1 27 182 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3 159 3,611 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 8 138 3,798 
4. สำนักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) 

7 130 3,387 

5. กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน (อปท.) เฉพาะโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

14 216 3,207 

6. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 2 22 810 
7. สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป (สพศ.) 1 68 621 
8. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 2 18 43 

รวมท้ังสิ้น 194 2,559 45,061 
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 2.4.3 จำนวนนักเรียนสำเร็จการศึกษา จำแนกตามสังกัดและระดับ ปกีารศึกษา 2564 

สังกัด 
เตรียม
อนุบาล 

ปฐมวัย ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ปวส.2 ป.ตรี รวม 

1. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

- 1,670 2,411 502 - - - - 4,583 

2. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง  
    (โรงเรียนใน จ.อ่างทอง) 

- - - 1,914 1,388 - - - 3,302 

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดอ่างทอง 

- - - - - - - - - 

4. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

- - - - - 668 212 39 919 

5. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

61 285 343 311 127 - - - 1,127 

6. สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- - 26 130 286 - - - 442 

7. กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

56 322 358 161 50 - - - 974 

8. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

- - - 63 58 - - 84 205 

9. กระทรวงวัฒนธรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

- - - 46 - 75 - 39 160 

10. สำนักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

- - - 11 2 - -  13 

รวม 117 2,277 3,138 3,138 1,911 743 212 162 11,698 
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2.5 ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในจังหวัดอ่างทอง 

 ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน ได้มีการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET) และผลการประเมินระดับชาติ (National Test : NT) 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564 ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 เขตตรวจราชการ ภาค 1 จังหวัดอ่างทอง  
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่ทดสอบ สรุปผลดังตารางที่ 1-3 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

สังกัด คะแนนเฉลี่ย

ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย

คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย

วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย

ภาษาอังกฤษ 

สพป. 51.45 37.55 35.05 38.30 
เอกชน 46.57 32.46 32.30 31.74 
ท้องถิ่น 51.83 36.32 35.65 37.26 

ระดับประเทศ 50.38 36.53 34.30 39.22 
ระดับจังหวัด 50.67 36.61 34.64 37.13 
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 จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างระดับประเทศกับระดับจังหวัด ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมระดับจังหวัด 
มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ยกเว้น กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศ ที่ค่าเฉลี่ย -2.09 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปกีารศึกษา 2564 

สังกัด คะแนนเฉลีย่

ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย

คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย

วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย

ภาษาอังกฤษ 

สพม. 59.86 28.73 34.74 59.86 
สพป. 47.15 20.22 29.22 47.15 
เอกชน 46.02 19.99 27.95 46.02 
ท้องถิ่น 41.80 22.60 29.43 41.80 

สถาบันพลศึกษา 49.05 20.98 27.27 49.05 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 51.46 21.46 29.97 51.46 

สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ 36.13 21.85 28.28 36.13 
ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
ระดับจังหวัด 53.23 24.57 31.68 29.68 
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 จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างระดับประเทศกับระดับจงัหวัด ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ โดยภาพรวมระดับจังหวัด มี
คะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ยกเว้น กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศ ที่ค่าเฉลี่ย -1.43 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

สังกัด คะแนนเฉลี่ย

ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย

คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย

วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลีย่

ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย

สังคมศาสตร์ 

สพม. 51.93 24.79 31.15 26.82 41.18 
เอกชน 40.87 15.76 26.33 21.72 33.86 
ท้องถิ่น 38.59 17.07 26.17 18.76 32.73 

สถาบันพลศึกษา 42.30 11.25 30.00 26.74 25.00 
ระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 25.56 26.87 
ระดับจังหวัด 46.81 21.16 29.03 24.33 37.94 

 

 
 จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างระดับประเทศกับระดับจังหวัด เมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษมีคะแนนค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
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1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-Net) ระดบัการศึกษาวิชาชีพ (ปวช.3)  
ปีการศึกษา 2564 คา่สถิติพ้ืนฐานภาพรวม สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับภาคกลาง ระดับ ศธภ.1 ระดับจังหวัด 
2564 41.90 41.95 41.76 43.14 
2563 38.73 39.75 38.83 40.00 
2562 43.63 43.67 43.09 43.47 
2561 41.63 41.53 40.77 40.20 

 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรยีน (N-NET) ปีการศึกษา 

2564 

ระดับ สาระ 
คะแนนเฉลี่ย 

จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ประถมศึกษา 
  
  
  

สาระการประกอบอาชีพ 52.62 47.40 41.03 42.24 39.83 40.73 
สาระการพฒันาสงัคม 57.38 46.25 48.19 42.08 48.66 39.87 
สาระความรู้พื้นฐาน 51.55 51.07 42.22 42.58 42.35 41.92 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต 48.57 51.46 43.86 45.50 43.65 41.53 
สาระทักษะการเรียนรู ้ 52.14 40.21 41.27 33.54 38.24 32.81 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สาระการประกอบอาชีพ 37.49 42.79 36.29 40.27 36.47 38.79 
สาระการพฒันาสงัคม 42.51 33.57 37.30 30.57 37.81 30.54 
สาระความรู้พื้นฐาน 37.44 41.93 33.48 34.82 33.67 34.80 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต 43.62 50.16 39.89 45.50 39.78 43.39 
สาระทักษะการเรียนรู ้ 41.80 40.28 37.55 37.99 37.41 37.22 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

สาระการประกอบอาชีพ 37.05 40.20 35.91 34.16 36.64 32.95 
สาระการพฒันาสงัคม 33.82 39.55 29.47 29.06 30.08 29.17 
สาระความรู้พื้นฐาน 30.04 44.32 26.80 30.89 27.37 30.91 
สาระทักษะการดำเนินชีวิต 36.07 49.43 31.76 37.48 32.26 35.85 
สาระทักษะการเรียนรู ้ 28.56 38.13 27.10 34.07 27.75 33.52 
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ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13 (พ.ศ.2560 -2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2566-2570)    
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและกำหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้     
3.1  แผนระดับท่ี 1 (Z) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ยทุธศาสตร์ชาต ิด้านความมัน่คง 
  (1) เป้าหมาย  
   1.1 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ   
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   2.1 การป้องกันและแก้ไขปญัหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 
 2) ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
  เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  (1) เป้าหมาย  
   1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   1.2 คนไทยมีสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อและสนบัสนุนตอ่การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   2.1 การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   2.4 การตระหนักถึงพหุปญัญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
   2.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี 
   2.6 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.7 เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสงัคมและพฒันาประเทศ 
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 4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (1) เป้าหมาย  
   1.1 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในทุกมิต ิ
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   2.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทกุมิต ิ
 5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  คำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 

6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  
  (1) เป้าหมาย  
   1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   1.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอ้มปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   1.4 กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
   2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
   2.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ
สงู มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
   2.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมตอ่การทุจริต 
   2.7 กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
   2.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสทิธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
    
3.2 แผนระดับท่ี 2 (Y)  
 3.2.1 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 

ประเด็นท่ี 1 ความมั่นคง 
 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
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• ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน  

• ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

• ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 

• ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

ประเด็นท่ี 2 การต่างประเทศ 
  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ัง
ยัง่ยนืมมีาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  

ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาการเกษตร 
  (3.1) เป้าหมายระดับประเดน็ของแผนแม่บทฯ  

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มข้ึน 

• ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึน  
ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

  (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึน้ 

• ผลติภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มข้ึน  
ประเด็นท่ี 5 การท่องเท่ียว 

  (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มข้ึน 

• ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มข้ึน  
ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

  (6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจาย 
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

• พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบใยการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

• ลดช่องว่างความเหลื่อมลำ้ระหว่างพื้นที่ 
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ประเด็นท่ี 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
  (7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 
ประเด็นท่ี 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

  (8.1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 
ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  (9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึน้ 

• การลงทุนในพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดร้ับการยกระดับ 
ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

• การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
 (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 

(3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

• เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ครบถ้วน รู้จัดคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง  
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีข้ึน 

ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
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• เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 

• เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 

(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2.3) แผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ : 2. การตระหนกัถึงพหุปญัญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 

• เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่ง
ต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 

ประเด็นท่ี 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีด ี
  (13.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• คนไทยมีสขุภาวะที่ดีข้ึน และมีความเป็นอยู่ดี 
ประเด็นท่ี 14 ศักยภาพการกีฬา 

  (14.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  

• ใช้กีฬาสง่เสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฏกติกา 
ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม 

  (15.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  

• ประเทศไทยมีความเท่าเทียมละเสมอภาคในสังคม 
ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก 

  (16.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  

• รายไดข้องประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มข้ึนอย่างกระจายอย่างต่อเนือ่ง 
ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

  (17.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
(17.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

• มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
  (18.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

  (19.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มข้ึน 

• ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ 

• แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ
ให้มีระบบนิเทศที่ดี 

ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
  (20.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 

• ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

• ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
(20.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

• การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมี
ความคล่องตัว 

ประเด็นท่ี 21 การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (21.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  

• ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(21.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

• ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  (22.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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• การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

ประเด็นท่ี 23 การเตบิโตอย่างยั่งยืน 
  (23.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลย ี 
และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

 
3.2.2. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

  เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 
  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
  เป้าหมายกจิกรรม 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้  
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเตมิและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถกำกับดูแลและอำนวยการให้ครู

ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมหรือกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถนำไปจัดการสอนหรือจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน       

4. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศกึษา 
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  เป้าหมายกิจกรรม ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันการแลกเปลี่ยน และจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัย
ให้แก่องค์กรภาคเอกชน 
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  เป้าหมายกิจกรรม การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัย 
นวัตกรรม 
  
 3.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สังคมเดินหนา้อย่างยัง่ยืน” (HI-Value and Sustainable Thailand) โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน ดงันี ้

1. เศรษฐกิจมูลค่าสงูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
   1.1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สนิค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
   1.2 การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน กิจกรรมหลากหลาย กระจายรายได้  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

  1.3 ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สร้างศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
   1.4 การแพทย์และสุขภาพครบวงจร ยกระดับการแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็น
ศูนย์กลางบริการสุขภาพมูลค่าสูง 

 1.5 ประตูการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค โครงข่ายคมนาคมและสิ่ง
อำนวยความสะดวกเช่ือมโยงกับภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ 

 1.6 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล ส่งเสริมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ทันสมัย บริการดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

2. สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
    2.1 SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้าง
ศักยภาพสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม่ 
   2.2 พื้นที่และเมืองมีความเจรญิ ทันสมัย และน่าอยู่ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ 
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
    2.3 ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ 
ประชาชนสามารถขยบัสถานะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม 

3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
   3.1 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ของเสียถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์
และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานหลัก 

 3.2 ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ใช้มาตรการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีในการรับมือภัยธรรมชาต ิ
4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 

 4.1 กำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ระบบการศึกษาและ
พัฒนาฝีมือแรงงานมีคุณภาพ คนทุกช่วยวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 4.2 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
 

 3.2.4 นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 
  1. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 1 และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ
       1.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาต่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข 
   1.2 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับ
นโยบายที่  1เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาดว้ยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูนอย่างสมพระเกียรต ิ
   1.4 ตวัช้ีวัด ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   1.5 กลยทุธ์ 
    1) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสงัคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนัก
รู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจติใจของชาติ รวมถึงสร้างความ
เข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย ์
    2) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้ พร้อมทั้งเผยแพร่ ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
  2. นโยบายความมั่นคงแห่งชาตท่ีิ 2 และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติท่ี 6  
   2.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาต ิ
   2.2 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
รองรับนโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
   2.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสงัคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติ
รัฐและแนวทางสันติวิธี 
   2.4 ตัวช้ีวัด ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
   2.5 กลยุทธ์ 
    1) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในยการดำเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมองภาคประชาชนในการ
ร่วมกำหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
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    2) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็น่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือ 
การดำเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ 
ความเสมอภาค รวมทั้งการยอมรับ ความคิดความเช่ือ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน 

3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาตท่ีิ 3 และแผนระดับชาตว่ิาด้วยความมั่นคงแห่งชาติท่ี 7  
   3.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
   3.2 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับนโยบายที่ 3 ปอ้งกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   3.4 ตัวช้ีวัด  
    (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต ้
    (2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต ้
    (3) ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายในประเทศ และการล่าวถึงปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีนานาชาติไม่
ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล 
   3.5 กลยุทธ์ 
    1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน้ำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลัก ในการปฏิบัติ รวมทั้งให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้นำหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิโดยตรงต่อ
สาเหตหุลักของปัญหา 
    2) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่น
แนวทางสนัติวิธี และสร้างความเข้าใจในภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง 
ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
    3) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน การเช่ือมโยงเศรษฐกิจไปยัง
ระดับภูมิภาค ประเทศและต่างประเทศ และยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ให้เทียบเท่ากับภูมิภาคอื่น 
รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงวิถีชีวิต อัตลกัษณ์ และ
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หลักศาสนาของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นขจัดเงื่อนไขที่กระทบตอ่ความมั่นคงอย่างแท้จริง 
 

4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 8 และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติท่ี 10  
   4.1 นโยบายความมั่นคงแหง่ชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
   4.2 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตทิี่ 10 การป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
   4.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย 
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
   4.4 ตัวช้ีวัด  
    (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    (2) ระดบัความสำเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
   4.5 กลยุทธ์ 
    1) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยงตระหนักรู้
ถึงโทษของยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปญัหายาเสพติดในระดบัพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 

5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาตท่ีิ 9 และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติท่ี 11  
   5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   5.2 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 11 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   5.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   5.4 ตัวช้ีวัด  
    (1) ค่าดัชนช้ีีวัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
    (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
   5.5 กลยุทธ์ 
    1) นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐใหบ้ังเกดิผลเป็นรปูธรรม 
    2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของภาครัฐ 
    3) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน
และปฏิเสธการทุจริต 
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6. นโยบายความมั่นคงแห่งชาตท่ีิ 10 และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติท่ี 15  
   6.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
   6.2 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 15 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
   6.3 เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   6.4 ตัวช้ีวัด ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่ มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
   6.5 กลยุทธ์ 
    1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
    2) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชำนาญดา้นไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
 
3.3  แผนระดับท่ี 3 (X) 
 3.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
 วิสยัทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥  3Rs ได้ แก่  ก ารอ่ านออก  (Reading) การ เขียน ได้  (Writing) แล ะก าร คิด เลข เป็ น 
(Arithmetics) 

✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็น
ทีม และภาวะผู้นำ(Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่า
ทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
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 2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
53ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวช้ีวัดทีส่ำคัญ ดังนี ้

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวช้ีวัดที่
สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

2) ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 
เท่าเทียม (Equity) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรยีนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปีสูงข้ึน เป็นต้น         

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็น
ต้น 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นพลวัตและบริบท                         
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีข้ึน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 3. ผลลัพธ์ 
   1) เด็กไทยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
   2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   3) ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วดั 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข   

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
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1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่  
โดยไดก้ำหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษ ทั้งที่เปน็พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบ
การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจยั และนวัตกรรรม เพ่ือสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี ้

2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเปน็เลศิเฉพาะดา้น   
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง

ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลติและพัฒนา
กำลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดทำ
แผนผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมาย ดังนี ้

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ               
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดต้ามศักยภาพ   

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน   

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกดัเวลาและสถานที่   

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ   
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล   
3.6 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย                
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน                 

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล    
โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
ที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดทำฐานข้อมูล
รายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสรมิคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย ดังนี ้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ  
5.2 หลกัสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนกึรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการ
สำคัญ เช่น โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน  และสามารถ

ตรวจสอบได ้  
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา   
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่   
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ   
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม               

สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
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3.3.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
  1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของสังคม และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครูและบคุลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้ง ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 
  1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรยีนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างภูมิคุม้กันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และสง่เสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึนในอนาคต 
  1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 
   2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตจิริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้ง การ
เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดจิิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 
   2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมิลผลฐานสมรรถนะ
สู่การปฏิบัติในช้ันเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
   2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
   2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้
มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถ่ินและการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
   2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้ เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
สอนคุณภาพสูง รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
   2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และการ
เผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงข้ึน 
   2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม  
ร่มรื่นจูงใจให้เข้าไปใช้บริหาร โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้  (Credit Bank) ได้ รวมทั้ง  
มีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น 
   2.9 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
   3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่ง
ต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงข้ึน โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 
   3.2 สง่เสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปข้ึีนไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา  
เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียม 
   3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) 
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 
  4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบโมดูล (Modular System) 
มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยา่งเข้มข้นเพื่อการมีงานทำ 
   4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้ง ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
   4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-
skill และ New-skill เพื่อให้ทุกกลุ่มมีการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน พร้อมทั้ง สร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
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หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency) 
   4.5 จัดต้ังศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ 
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านกาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
   4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงาน 
ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรอัจฉริยะ (Young 
Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได ้
   4.7 ส่งเสริม และสนับสนนุการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณา
การความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และสถาบนัสังคมอื่น 
   4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และทวงประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
  5. การส่ ง เส ริมสนับสนุน วิชาชีพครู  บุ คลากรทางการ ศึกษาและบุ คลากรสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ 
   5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Appraisal (DPA)  
   5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจทิัลตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา 
   5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษาะการจดัการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนไดต้ามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
   5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
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   5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครแูละบคุลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่
กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างสินับด้านการเงินและการออม 
  6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
   6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การ
ส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
   6.2 ปรับปรุงประสิทธิภพาของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
   6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความ
จำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลใน
ระดับนโยบายและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลดักระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดบั 
  4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดด้ำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ข้างต้น ให้ถือเป็นหนา้ที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ตดิตาม ตรวจสอบให้
การดำเนนิการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 3.3.3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 วิสัยทัศน์ 
  “ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะที่จำเป็นพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่” 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่

สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลสัมฤทธิ ์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นของโลกยุคใหม่ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
2. กำลังคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียมด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 
ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการรายประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
  เป้าประสงค์   

   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน สามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ตามสถานการณ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

  เป้าประสงค์   
   ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ ความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสนบัสนนุการพัฒนาประเทศ 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าประสงค์   

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นใน
โลกยุคใหม ่ส่งเสริมการพัฒนาศักนภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ไดร้ับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคมหรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและ
เสมอภาค 

  เป้าประสงค ์
   ประชาชนกลุม่เป้าหมาย มหีลกัประกันในการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเหมาะสม   
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 5 การจดัการศึกษาเพ่ือการสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค ์
   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง มีความตระหนักในการดำเนินชีวิต 
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาให้ทันสมยั มีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค ์
   ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 
 3.3.4 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 วิสัยทัศน์ 
  “บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่” 
 พันธกจิ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสม
ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดคามเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 
 เป้าประสงค์รวม 
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่
จำเป็นสอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนากำลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
พื้นที่ภูมิภาค และประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ 1) ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
     2) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   เป้าประสงค ์ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
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3.4 นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.4.1 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายหลกัในการปกครองประเทศ  
ได้มีการกำหนดหมวดสำคัญที่เกีย่วกับการจัดการศึกษา การสง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาและการเข้า
รับบริการการศึกษาของประชาชน 
  หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
  หมวดหนา้ที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตัง้แตก่่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างการ จิตใจ วินับ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการรร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี ้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกีย่วกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
มีความสามารถ เช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนไดร้ับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้
จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลวัุตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนนิการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผลดังต่อไปนี ้
  1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กไดร้ับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็ก
เล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  2) ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครูให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
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  3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มี 
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้ง มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
  4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดดังกล่าว โดยสอดคล้องกับทั้งในระดับชาติและระดบัพื้นที่ 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ 
 
 3.4.2 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDG4) 

1) เป้าหมายที่ (Goal) 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ 
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) เป้าหมายย่อย (Target) กระทรวงศึกษาธิการรบัผิดชอบ 8 เป้าหมายย่อย (Target) ดังนี ้
   เป้าหมายย่อย 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อย 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนเข้าถึงการพฒันา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่าน้ันมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียมภายในปี 
พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อย 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วน
สูง สามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละคานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อย 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
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   เป้าหมายย่อย 4.A  สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
   เป้าหมายย่อย 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในป ีพ.ศ. 2573 
 
 3.4.3 นโยบายการจัดการศกึษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 

“TRUST” หมายถึง “ความไว้วางใจ” 
“เป็นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผูเ้รียน และประชาชน กลับมาให ้

ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครัง้” 
โดย  T ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส) 
 R ย่อมาจาก Responsibility (ความรบัผิดชอบ) 
 U ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 
 S ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแหง่การพฒันา) 
 T ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 
นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดงันี ้

 ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 
 ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
 ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ(NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบ
ออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา 
 ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
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ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรพัยากรให้ทั่วถึงทกุกลุม่เปา้หมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
 ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติเป็น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
 ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนากอ่นเข้ารับการศึกษาเพื่อพฒันารา่งกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพฒันาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท้ี่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
 ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
 ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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 3.4.4 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผูเ้รียน 

   โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ  ท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มทางสังคม 

วาระที ่2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

วาระที่ 3 Big Data 
   พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเปน็ระบบและไม่ซ้ำซอ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของ
ประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
   สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
ตามความเปน็เลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ 
   ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
อาชีพแตล่ะรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต 
   การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนใน
แต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตัง้แต่วัยเด็ก
จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สงัคมผู้สูงวัย 

วาระที ่7 การจัดการศึกษาสำหรบัผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 
 3.4.5 แนวคิดหลักของเอเปคการศึกษาในช่วงท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  
  ความร่วมมือด้านการศึกษาของไทยกบัเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคดำเนินความร่วมมอืที่มุง่เน้น
การผสานความร่วมมือเพือ่ความเจริญเติบโตและการพฒันาที่ยั่งยืนของภูมิภาค โดยแนวคิดหลักของเอเปค
การศึกษาในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีการกำหนดหัวข้อหลักและประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการ
เป็นเจ้าภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
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  Smart Citizens  
    เป็นการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และมีจิตสาธารณะ 
  Digital Literacy  
    เน้นเรือ่งการพฒันาคนให้มีความฉลาดรู้ในเรื่องของดิจิทัล 
  Green and Eco-Friendly Awareness  
    มุ่งเน้นการสร้างความตระหนกัและมีสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 3.4.6 แผนพัฒนาจงัหวัดอ่างทอง พ.ศ.2566-2570 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “อ่างทองเมือน่าอยู่ เศรษฐกจิดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข” 

เป้าหมายรวม ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา 
1. คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่
สังคม ม่ันคง และเป็นสุข 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพ
กาย จิตใจ มีความม่ันคงด้านอาชีพ
และรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่
ด ี
 
2. เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เอ้ือต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

มีเป้าหมายการพัฒนา 4 ประเด็น 
ดังน้ี 
1. ปัจจัยพื้นฐานที่ดีและครอบคลุม 
เน้นที่บริการสาธารณะ สวัสดิการ
สังคม เป็นต้น 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เน้นการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตาม
ความเร่งด่วน ความต้องการและ
ศักยภาพของประชาชน 
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและทั่วถึง 
4. ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ดี มุ่งที่ประเด็นปัญหาสังคมชุมชน 
เริ่มจากทางกายภาพ ดังน้ี 

1) ต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานของ
ชีวิต (มีความม่ันคงทางอาหารและ
มีน้ำสะอาด มีงานทำ ครอบครัว
อบอุ่น เก้ือกูลกันและมีสวัสดิการที่
เท่าเทียม) 

2) ต้องมีที่อยู่อาศัยสะอาด
ปลอดภัยและเป็นของตนเอง 

3) สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น มีระบบ
นิเวศอยู่ในภาวะที่เหมาะสม 

4) เน้นการส่งเสริมลักษณะที่ดีที่
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เป้าหมายรวม ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา 
มีมาในอดีต มีส่วนร่วมและสามัคคี 
ไม่เอาเปรียบกัน 
5)  บริการสาธารณสุขที่เน้นระบบ
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ซ่ึงประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งบริการสาธารณสุขได้
อย่างเท่าเทียมกัน 

2. เพิ่มผลผลิตสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
พัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
มาตรฐานสากล 

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 

มีเป้าหมายการพัฒนา 4 ประเด็น 
ดังน้ี 
1. ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป
เพื่อดำเนินการผลิตหรือบริการ เริ่ม
ตั้งแต่การออกแบบการผลิต การ
ตรวจสอบการจัดเก็บ การขนส่ง ไป
จนถึงการส่งมอบ 
2. ผลผลติ ปริมาณสินค้าเกษตรที่
ผลิตได้ต่อไร่/แปลงฟาร์ม 
3. ราคาของผลผลิตสินค้าเกษตร/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. การรบัรองคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตสินค้า เกษตร/ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

3. รายได้ 
ด้านการท่องเที่ยว 
ที่เพิ่มขึ้น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

มีเป้าหมายการพัฒนา 4 ประเด็น ดังน้ี 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวก/รักษา
เอกลักษณ์ของชุมชนและความเป็น
เจ้าบ้านที่ดี 
2. พัฒนาผู้ประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์ทาง 
3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้เพื่อการส่งต่อเรื่องราวการ
ท่องเที่ยว 
4. ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
จังหวัด/ท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน 

  จากการวิเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทองได้แปลงแผนสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงได้กำหนดทิศทาง
และแนวทางการดำเนินการไว้ ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน ์
 “อ่างทองเมืองแห่งผู้เรียนที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการศึกษา บนฐานการบรหิาร
จัดการแบบบูรณาการ” 
 
4.2 พันธกิจ 

1. ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม มีทักษะและสมรรถนะทีจ่ำเป็นในโลกดจิิทลั 
3. สง่เสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนได้รบับริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
4. ปลูกฝงัจิตสำนึกผูเ้รียนในการอนรุักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

และความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. บูรณาการเครอืข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสูห่น่วยงานดิจิทลั 
 

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่จำเป็นในโลกดิจิทัล 
3. การเพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
4. การปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. การพัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 

 
4.4 เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เป็นเลิศที่จำเป็นในโลกดิจิทัล 
3. ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
4. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
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5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
7. ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายทางการศึกษาแบบบรูณาการเพื่อพัฒนาสู่หนว่ยงานดิจิทัล 

 
4.5 กลยุทธ์ 

    1. การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
    2. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    3. การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21  
    4. การส่งเสริมความเป็นเลิศในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่จำเป็นในโลกดิจิทัล 
    5. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    6. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
    7. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    8. การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสู่หน่วยงานดิจิทัล 
    9. การสร้างกลไกการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์และตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   
การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 

1.1 การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาครัฐ/สหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางพหุปัญญาของผูเ้รียน 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจาก 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

5. รอ้ยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
6. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1.2 การสง่เสริมเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

7. ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมความเป็นพลเมืองดีและวิถี
ประชาธิปไตย 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด 
1.3 การเสรมิสร้างศักยภาพ
ผูเ้รียนให้มีทักษะในศตวรรษที่
21 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา
การเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของผู้เรียนที่
จำเป็นในโลกดิจิทัล 

2.1 การส่งเสริมความเป็นเลิศใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนที่
จำเป็นในโลกดิจิทัล 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
2. ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การเพิ่มโอกาสให้คนทุก
ช่วงวัยเข้าถึงการบริการ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

3.1 การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

1. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น 
2. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานลดลง 
4. ร้อยละของนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 
5. ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น เข้าศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอน ปลาย สายอาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การปลูกฝังจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.1 ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึก 
อัตลักษณ์ความเป็นอ่างทอง 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาสมรรถนะและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. รอ้ยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 6 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน
แบบบูรณาการ 

6.1 การเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาสู่หน่วยงานดิจิทัล 

1. ระดบัความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา 

 
6.2 การสร้างกลไกการพัฒนา
ระบบการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

2. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ทุกหน่วยงานได้รับการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตรข์อง
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด 
6.3 บูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 
4. ระดบัความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
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ส่วนที่ 5 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 

5.1 แผนงาน/โครงการตามนโยบายและวงเงินงบประมาณท่ีไดร้ับจัดสรรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ศธจ.อท. 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

แบบบูรณาการ 

30,300 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  
การพัฒนาสมรรถนะและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

40,000 กลุ่มอำนวยการ 

3 โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

แบบบูรณาการ 

65,300 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
4 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก 
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด : กศจ. 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

แบบบูรณาการ 

90,900 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

5 โครงการInnovation For Thai Education ( IFTE ) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่ อพัฒ นาคุณภาพ และ
ยกระดับการศึกษาไทยในระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของผู้เรียนที่
จำเป็นในโลกดิจิทัล 

86,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

6 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

45,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

7 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาทดา้นการศึกษาสูก่ารปฏิบัต ิ

การยกระดบัคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

199,500 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

8 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
การศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
( Continuous and Linking Curriculum : CLC) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การยกระดับคุณภาพ
ผูเ้รียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

70,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

 รวมงบประมาณโครงการท่ีจัดสรร 627,000  
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5.2 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหนา้ท่ีงานประจำและงานพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกีย่วข้อง  
    ท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืนและเพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ท่ี โครงการ ยุทธศาสตร ์ศธจ.อท. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านลกูเสอื ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

12,000 กลุม่ลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

2 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

10,000 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

3 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทย 

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

40,000 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

4 โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

102,300 กลุม่ลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

5 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

6,300 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

6 โครงการสง่เสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

25,000 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

7 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

7,000 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

8 โครการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

10,000 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรยีนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

32,500 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

10 โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

59,000 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

11 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566                    

การยกระดบัคุณภาพ
ผูเ้รียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

9,500 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 
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ท่ี โครงการ ยุทธศาสตร ์ศธจ.อท. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
12 โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนเอกชน 
การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

20,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

13 โครงการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน
จังหวัดอ่างทอง 

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

10,000 กลุม่ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

11,260 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

15 โครงการติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

นอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

5,500 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

16 โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

แบบบูรณาการ 

29,000 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

17 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

20,000 กลุม่พัฒนา
การศึกษา 

งบตามบทบาทภาระหน้าท่ี (งบบริหารสำนักงาน) 
18 โครงการการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและรัฐพิธี

ประจำปีที่สำคัญของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

การปลูกฝังจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

17,000 กลุ่มอำนวยการ 

19 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สเีขียว การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

3,000 กลุ่มอำนวยการ 

20 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง 

การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

40,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

21 โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนินงาน
ทุนการศึกษา 

การเพิ่มโอกาสให้คนทุก
ช่วงวัยเข้าถึงการบริการ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม 
 
 

48,400 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ ยุทธศาสตร ์ศธจ.อท. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
22 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

แบบบูรณาการ 

22,000 งานกฎหมาย 
 

23 โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนในยุคดิจิทัลของ
โรงเรียนเอกชน 

การพัฒนาสมรรถนะและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

25,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

24 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การยกระดับคุณภาพ
ผูเ้รียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

30,000 กลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

25 โครงการสร้างการรับรู้นโยบายยุทธศาสตร์สูก่าร
ปฏิบัติ และแนวทางการติดตาม ประเมินผล
การศึกษา จังหวัดอ่างทอง 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

แบบบูรณาการ 

28,000 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 รวม 622,760  

 

รวม 33 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 1,249,760 บาท ดังรายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการและกิจกรรม 

ดังนี้ 

 
5.3 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามประเดน็

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2566 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร ์ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

1 การยกระดบัคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาต ิ 20 758,560 

2 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่จำเป็นในโลกดิจิทัล 1 86,000 

3 การเพิม่โอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการบรกิารการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

1 48,400 

4 การปลูกฝังจิตสำนึกในการอนรุักษ์ สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย 1 17,000 

5 การพัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าในอาชีพของผูบ้รหิาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 71,300 

6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 7 268,500 

 รวมท้ังสิ้น 33 1,249,760 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดบัคุณภาพผู้เรียนให้เปน็ไปตามมาตรฐานการศึกษาชาต ิ
ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการขับเคลือ่นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 45,000 กลุ่มนิเทศฯ 

2 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

199,500 กลุ่มลูกเสือฯ 

3 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

70,000 กลุ่มนิเทศฯ 

4 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสอื ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

12,000 กลุ่มลูกเสือฯ 

5 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 กลุ่มลูกเสือฯ 
6 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 40,000 กลุม่ลูกเสือฯ 
7 โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 102,300 กลุ่มลูกเสือฯ 
8 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 25,000 กลุ่มลูกเสือฯ 
9 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 7,000 กลุม่ลูกเสือฯ 
10 โครการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 10,000 กลุ่มลูกเสือฯ 
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 32,500 กลุม่ลูกเสือฯ 
12 โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) 59,000 กลุม่ลูกเสอืฯ 

13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

30,000 กลุ่มลูกเสือฯ 

14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566                    

9,500 กลุ่มลูกเสือฯ 

15 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 20,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

16 โครงการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง 10,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

11,260 กลุม่ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

18 โครงการติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5,500 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

19 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัด 40,000 กลุ่มพัฒนา
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อ่างทอง การศึกษา 

20 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

 รวมท้ังสิ้น 758,560  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนท่ีจำเปน็ในโลกดิจิทัล 
ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการInnovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ และยกระดับการศึกษาไทยในระดับพื้นที่จังหวัด
อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

86,000 กลุม่นิเทศฯ 

 รวมท้ังสิ้น 86,000  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมโอกาสให้คนทุกชว่งวัยเขา้ถึงการบริการการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

และเท่าเทียม 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนินงานทุนการศึกษา 48,400 กลุ่มพัฒนา

การศึกษา 
 รวมท้ังสิ้น 48,400  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปลูกฝังจิตสำนึกในการอนรัุกษ์ สบืสานศลิปวัฒนธรรมไทย 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของ

จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

17,000 กลุ่ม
อำนวยการ 

 รวมท้ังสิ้น 17,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสมรรถนะและความกา้วหน้าในอาชีพของผู้บริหาร ครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

อ่างทอง 

40,000 กลุ่ม
อำนวยการ 

2 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6,300 กลุม่ลูกเสือฯ 

3 โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนในยุคดิจิทัลของโรงเรียนเอกชน 25,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

 รวมท้ังสิ้น 71,300  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
65,300 กลุ่มนิเทศฯ 

2 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด : 
กศจ. 

90,900 กลุ่มนิเทศฯ 

3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 30,300 กลุม่นโยบาย
และแผน 

4 โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

29,000 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

22,000 งานกฎหมาย 
 

6 โครงการสร้างการรับรู้นโยบายยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ และแนวทาง 
การติดตาม ประเมินผลการศึกษา จังหวัดอ่างทอง 

28,000 กลุม่นโยบาย
และแผน 

7 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3,000 กลุม่
อำนวยการ 

 รวมท้ังสิ้น 268,500  
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5.4 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
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1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 11 ) การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพฒันาเด็กตัง้แต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพฒันาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพมากข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : การเจริญเติบโตและพฒันาการสมวัย 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : พฒันาการของเด็กปฐมวัย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยคำนึงถึงพหุปัญญาทีห่ลากหลาย 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เปา้หมายย่อยที่ (Target) 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนเข้าถึงการพฒันาฯ
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐตอ้งดำเนินการให้เด็ก
ทุกคนรัฐต้องดำเนินการให้เดก็ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสบิสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บงัคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาให้สมกับวัย การพัฒนาเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงที่มีความสำคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ 
เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาและดูแลก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับสูงข้ึนน้ัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม  สนับสนุน การ
ดูแลและพฒันาเด็กปฐมวัยของ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ        
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการสง่เสริม สนับสนุน ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กทุกคน
ให้ได้รับ การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี  มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก  
 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนสำคัญ
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ยิ่งในการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม และสมดุลครบ 
ทุกด้านผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย  นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับการทำงานของสมอง การเสริมสร้าง
ทักษะการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก 
รวมทั้งการให้การศึกษาที่มคุีณภาพด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เด็ก
มีพัฒนาการและเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตร ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงที่สะท้อนถึง
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งครอบครัว สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน  
ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ภายใตบ้ริบทของ
สังคม วัฒนธรรม และความเป็นไทยกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้เลง็เห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม  และสมดุลครบทุกด้าน จึงได้มีโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดอ่างทองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และ
ทำงานเชิงบูรณาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดอ่างทอง ให้มีพัฒนาการ      
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เป็นคนดี มีวินัย สามารถดำรงชีวิตอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

   
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา และ
ทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 
 3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจดั
การศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 3.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลือ่นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ที่ 
อย่างบูรณาการ ทุกภาคส่วนโดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1)  เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มี

พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
  2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพ               

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาต ิ 
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  3) ผู้บริหาร ครูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามสีว่นรว่มในการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา
ให้เดก็ปฐมวัยอย่างบูรณาการ 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ป)ี มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
  2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวัยแห่งชาต ิ 

 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 

เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะ       

การเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดบัประถมศึกษา 

 2) สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาติอย่างตอ่เนื่อง 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1) ร้อยละ 100.00 ของเด็กปฐมวัย (3 – 6 ป)ี ทุกคน ไดร้ับการดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน   
 2) ร้อยละ 100.00ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาต ิ

 3) ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุน 
และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้
เดก็ปฐมวัย 
 4) ร้อยละ 85.00 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับด ี
 5) ร้อยละ 85.00 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  

1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6  ป)ี ในจังหวัดอ่างทอง 
2) สถานศึกษาและสถานพฒันาเด็กปฐมวัยทกุสงักัด 
3) ผูบ้รหิาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รบับริการ และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ทุกสงักัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ท้องถ่ินจังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงาน
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ศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนจังหวัดอ่างทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอา่งทอง 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ และเสนอ
โครงการ 

- 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินการ 4,300 
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกับประกันคุณภาพ
การศึกษา (ออนไลน์) 

3,600 

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 

7,200 

กิจกรรมที่ 5 : การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่เป็นเลิศ (Best Practice) 2,600 
กิจกรรมที่ 6 : เครือข่ายปฐมวัยสัญจร นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 3 สังกัด สังกัดละ 2 แห่ง รวม 12 แห่ง        

21,300 

กิจกรรมที่ 7 : ประชุมเก่ียวกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัด
อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1,500 

กิจกรรมที่ 8 : ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน 2,550 
กิจกรรมที่ 9 : สรุป รายงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ 1,950 

รวมวงเงิน (บาท) 45,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) พฤศจิกายน - กันยายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง  
11. งบประมาณ 45,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบแนว
ทางการดำเนินงานโครงการ และเสนอโครงการ 

- - - - 

2 แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินการ 
     - ค่าอาหารว่าง 15 คน x 2 ม้ือ x 50 บ. 
     - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 1 ม้ือ x 120 บ.   
     - จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 

-  
1,500 
1,800 
1,000 

- 4,300 

3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารบูรณาการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติกับประกันคุณภาพการศึกษา (ออนไลน์) 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 

3,600 

- - 3,600 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 

7,200 

- - 7,200 

5 การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่
เป็นเลิศ (Best Practice) 
     - ค่าอาหารว่าง 5 คน x 2 ม้ือ x 50 บ. 
     - ค่าอาหารกลางวัน 5 คน x 1 ม้ือ x 120 บ.   
     - จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 

-  
 

500 
600 

1,500 

- 2,600 

6 “เครือข่ายปฐมวัยสัญจร” นิเทศ กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 สังกัด 
สังกัดละ 2 แห่ง รวม 12 แห่ง       (6 วัน) 
     - ค่าอาหารว่าง 15 คน x 12 ม้ือ x 50 บ. 
     - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 6 ม้ือ x 120 บ.   
     - จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 

-  
 
 

9,000 
10,800 
1,500 

- 21,300 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : - 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง :  - 
13. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวภัณฑิลา  ภู่ระหงษ์ 
               ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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2. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศกึษาสู่การปฏิบัติ         

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 1 ด้านความมั่นคง 

(1) เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบัเพิ่มข้ึน 
(2) ประเด็น ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 1 ) ความมั่นคง 

(1) เป้าหมายระดบัประเดน็แผนแมบ่ทฯ (Y2)  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทกุระดบั 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) คนไทยมีความจงรักภักดี ซือ่สัตย์ พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสงูข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : การตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 1 การปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่ งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง
การเป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพคนทุดช่วงวัยและตลอดชีวิต ซึ่งมีการบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินับ คุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยแทรกซึมไปกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และมีการแปลงแผนสู่แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ที่มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
รวมทั้ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริม 
สนับสนุน การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดองสมานฉันท์ 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้กำหนดไว้ว่า
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี  โดยการวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
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อันจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป อีกทั้งเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เพื่อให้เยาวชนของชาติไดร้ับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ตลอดจนการสร้างสรรค์
สิ่งดีงามร่วมกัน  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคได้
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จึงกำหนดจัดโครงการสร้าง
และส่ งเสริมความเป็ นพลเมื องดี ตามรอยพระยุคลบาทด้ านการศึกษาสู่ การปฏิบั ติ ข้ึน โดยน้อมนำ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้สังคมรู้จักเคารพสทิธิ หน้าที่ ดำรงชีวิตอยูใ่นสังคมอย่างเอื้ออาทร ลดข้อ
พิพาท ลดความขัดแย้งเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ รวมทั้งคำนึงถึงบริบทของสังคมไทยและสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  

 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีทัศนคตทิี่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบา้นเมือง 
รวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
สงัคมและประเทศอย่างยั่งยืนตามบริบทในพื้นที่ตนเอง 
 3.3 เพื ่อส่งเสริมให้ผู้เร ียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจ             
ในท้องถ่ินชุมชนของตนเอง มีจิตอาสาในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถ่ินให้คงอยู่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนสืบไป 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1)  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน 120 คน ได้รับความรู้และมี

ทัศนคตทิี่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ินและชุมชน                   
  ผลลัพธ์ (Outcome) 

 1) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมอืงดีมจีิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และฝึกทักษะและ
พัฒนากระบวนการคิดโดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีและมีพื้นฐาน
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ชีวิต ที่มั่นคงและมีคุณธรรม ตามแนวทางของพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ                   
ดำเนินชีวิตประจำวัน และขยายผลในสถานศึกษาและชุมชนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1) ร้อยละ 90.00 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน คณะกรรมการและวิทยากร 

(กลุ่มเป้าหมาย 120 คน) 
 2) จำนวนผลงานของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม ส่งเข้าประกวดฯ 
 3) ร้อยละของนักเรียนที่นำเสนอผลงานการขยายผลการน้อมนำพระบรมราโชบาย 

 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย 20 คน) 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
      นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครู เจ้าหน้าที่และวิทยากร     จำนวน 120 คน       

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : จัดค่ายสร้างและสง่เสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
จำนวน 3 วัน (ไป - กลับ) ไม่พักค้าง 

120,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ   “เยาวชนคนดี มีจิตอาสา” 43,700 
กิจกรรมที่ 3 : นำเสนอผลงานการขยายผลการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

35,800 

รวมวงเงิน (บาท) 199,500 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) พฤศจิกายน - กันยายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรูจ้ังหวัดอ่างทอง (AKAP) 
11. งบประมาณ 199,500 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 การเข้าค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
1. ค่าอาหารกลางวัน     (120 คน x 3 ม้ือ x 120 บาท) 

- 
 
 

 
 

43,200 

-  
 

43,200 
2. ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม  (120 คน x 6 ม้ือ x 50 บาท) - 36,000 - 36,000 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก   (18 ช่ัวโมง x 1,200 บาท) 21,600 - - 21,600 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ  
    (9 ช่ัวโมง x 600 บาท) 

 
5,400 

- -  
5,400 

5. ค่าธรรมเนียมห้องประชุม     (3 วัน x 2,000 บาท) - 6,000 - 6,000 
6. ค่าวัสดุ - - 7,000 7,000 
7. ค่าป้าย -        800 -         800 

กิจกรรมท่ี 1 รวมเป็นเงิน 27,000 86,000 7,000 120,000 
2 กิจกรรมที่ 2 การประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ   “เยาวชนคนดี 

มีจิตอาสา” 
1. ค่าอาหารกลางวันกรรมการ     (10 คน x 120 บาท) 

- 
 

 
 

1,200 

-  
 

1,200 
2. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม     (10 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท) - 1,000 - 1,000 
3. ค่าตอบแทนกรรมการ (5 คน x 400 บาท) 2,000 - - 2,000 
4. เงินรางวัล 
   - รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
   - รางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
   - รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
   - รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 7 รางวัล 

 
 
 
 

26,000 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

26,000 
5. ค่าจ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน 10 ถ้วย -    13,500 - 13,500 

กิจกรรมท่ี 2 รวมเป็นเงิน 28,000 15,700 - 43,700 
3 กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอผลงานการขยายผลการน้อมนำพระ

บรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา 
1. ค่าอาหารกลางวัน (120 คน x 120 บาท) 

- 
 
 

 
         
  14,400 

-  
 

14,400 
2. ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม (120 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท) - 12,000 - 12,000 
3. ค่าธรรมเนียมห้องประชุม  -    2,000 - 2,000 
4. ค่าวัสดุ - - 6,600 6,600 
5. ค่าป้าย -       800 - 800 

กิจกรรมท่ี 3 รวมเป็นเงิน -  29,200 6,600 35,800 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น (1 + 2 + 3) 55,000 130,900 13,600 199,500 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
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12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
12.1 ความเสี่ยง : สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ดำเนนิกิจกรรมภายใตม้าตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกลุ 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

67 

3. โครงการส่งเสริมเวทแีละประชาคมเพือ่การจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

(Continuous and Linking Curriculum : CLC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 11 ) การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทัง้ด้านร่างกายสตปิัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพฒันาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รักการ

เรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกป้ัญหา ปรบัตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : หลักสูตรการจัดการศึกษา 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : มาตรฐานหลกัสูตรแกนกลางทีม่ีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียนทกุ

ช่วงวัย และตอบโจทยก์ับการพฒันาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และมีหลักสูตร
การศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต  
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งดำเนินการภารกิจหลกัตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่ต้องขับเคลื่อนแผนย่อยในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย รวมทั้ง นโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 รวมทั้ง นโยบายและแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาทุกมิติ 
 จากเหตุผลและความสำคัญจำเป็นข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ในพื้นที่ระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้นให้มีการประสานและการบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทาง
การศึกษาในส่วนที่ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้นในอัตรา 50:50 หรือใกล้เคียง 
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จึงได้จัดทำโครงการสง่เสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอ่เนื่องเช่ือมโยง
การศึกษา ข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หนว่ยงานทางการศึกษาได้บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน 
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างบูรณาการ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การมีอาชีพและการมีงานทำ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
มีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1)  มีหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบบูรณาการ

ร่วมกัน เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 3 หลักสูตร 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ผู้สำเรจ็การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลอืกในการเข้าศึกษาต่อใน

ระดับทีส่งูข้ึนที่หลากหลายสอดคล้องกบัความต้องการและบริบทในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพและมีงานทำ 
 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ สามารถเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1) จำนวนหลักสูตรมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพืน้ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบ

บูรณาการร่วมกัน 

 2) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้า
ศึกษาต่อในระดบัที่สูงข้ึนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพและ
มีงานทำ 



 
 

70 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
      หน่วยงานทางการศึกษา / สถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน/สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 :  

1.1 ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ / ความเข้าใจเก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ CLC โดยมี
องค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 
1.2 ศึกษาดูงานการสร้าง / พัฒนา หลักสูตร CLC เพื่อการศึกษาต่อ และกำหนดกระบวนการใน
การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC ภายใต้นโยบาย “การมีอาชีพ มีงานทำ” ณ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยา 

42,350 

กิจกรรมที่ 2 : จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงฯ CLC (Matching) ในระดับ
จังหวัด   ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาในพื้นที่ระหว่างวิทยาลัย
อาชีวศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7,650 

กิจกรรมที่ 3 :  
3.1 จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินงานโครงการ CLC กับ
หน่วยงานที่เก่ียงข้อง 
3.2 จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการพัฒนาแนวทางการจัดทำหลักสูตร
การศึกษาที่มีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

11,650 

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำรูปเล่มเอกสารรายงาน / เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ในระดับภาค/จังหวัด/
ระดับสถานศึกษา /และผู้เก่ียวข้อง 

8,350 

รวมวงเงิน (บาท) 70,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ธันวาคม - สิงหาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอา่งทอง / สถาบันการอาชีวศึกษาอ่างทอง / สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาระดบัข้ันพื้นฐานในพื้นทีจ่ังหวัด 
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11. งบประมาณ 70,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.1 ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ / ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ดำเนินงานโครงการ CLC โดยมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ได้แก่ สอศ.
,สพป.,สพม.,สช.,อปท.,กศน. 
1.2 ศึกษาดูงานการสร้าง / พัฒนา หลักสูตร CLC เพื่อการศึกษา
ต่อ และกำหนดกระบวนการในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
CLC ภายใตน้โยบาย “การมีอาชีพ มีงานทำ” ณ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยา 
- ค่าอาหารว่าง 90 คน X 50บ. X 1 ม้ือ  
- อาหารกลางวัน 90 คน X 120 x 1 ม้ือ 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม90 ชุดๆละ45บาท 
- ค่าจ้างเหมารถบัส ไป-กลบั จ.พระนครศรีอยุธยา 2 คัน X 7,000  
- ค่าวัสดุ 

-  
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
10,800 
4,050 

 
14,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
10,800 
4,050 

 
14,000 
9,000 

 รวมเป็นเงิน - 33,350 9,000 42,350 
2 กิจกรรมที่ 2 จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง

เชื่อมโยงฯ CLC (Matching) ในระดับจังหวัด   ที่มีความ
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาในพื้นที่ระหว่าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าอาหารว่าง 30 คน X 50 บาท X 2 ม้ือ 
- อาหารกลางวัน 30 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ  
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ 30 ชุด  ๆละ35 บาท 

-  
 

 
 

3,000 
3,600 
1,050 

-  
 
 
 

3,000 
3,600 
1,050 

 รวมเป็นเงิน - 7,650 -    7,650 
3 กิจกรรมที่ 3  

3.1 จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การ
ดำเนินงานโครงการ CLC กับหน่วยงานที่เก่ียงข้อง 
3.2 จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการพัฒนา
แนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
- ค่าอาหารว่าง 30 คน X 50 บาท X 2 ม้ือ 
- อาหารกลางวัน 30 คน x120 บาท x 1 ม้ือ  
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ 30 ชุด  ๆละ35 บาท 
- ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 
 
 

3,000 
3,600 
1,050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 
3,600 
1,050 
4,000 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 รวมเป็นเงิน - 7,650 4,000 11,650 
4 กิจกรรมที่ 4 จัดทำรูปเล่มเอกสารรายงาน / เผยแพร่ผลการ

ดำเนินงาน ในระดับภาค/จังหวัด/ระดับสถานศึกษา /และ
ผูเ้ก่ียวข้อง 

- 5,100 
 

3,250 8,350 

 รวมเป็นเงิน - 5,100 3,250 8,350 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - 53,750 16,250 70,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย และแนวดำเนินงานของโครงการขาดความชัดเจน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องพิจารณาหาแนวดำเนินโครงการเองร่วมกันกับอาชีวศึกษาจังหวัด หน่วยงาน
ทางการศึกษา / สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเองทำให้อยากต่อการเช่ือมโยง
การศึกษาต่อในระดับต่อไป 

12.2 การบริหารความเสีย่ง : หน่วยงานต้นสังกัดจากส่วนกลางควรหารือร่วมกันในการจัดทำหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้เบ็ดเสร็จสามารถนำมาใช้จัดการเรียน
การสอนได้ทันที 

 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นายพทิักษ์ สุริยะ 
               ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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4. โครงการสง่เสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตคในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 12 ) การพฒันาการเรียนรู ้

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : การบรหิารจัดการระบบการเรยีนรู ้
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : ดจิิทลัเพือ่การบรหิารจัดการการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครัฐยุคดจิิทลั 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแมบ่ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 
2570) หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน
การศึกษาได้แปลงแผนสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่
จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณ
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะหน่วยงานด้าน
การศึกษาในระดับพื้นที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสาน
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำ
และพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม                    
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) พร้อมทั้ง จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศกึษา)   โดยประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องในพื้นที่พรอ้มกำกับติดตามจดัเกบ็ข้อมูลด้านลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ                  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) ที่มีต่อการ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน  ประจำปี 2565  ข้ึน    

   
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ความรู้ระบบข้อมูลสารสนเทศกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดอ่างทอง ในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและพนักงานเจ้าหน้าที่
สง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 3.2 เพื่อให้มีการนำเข้าข้อมูลดา้นลูกเสือ ยุวกาชาดและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1)  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดอ่างทอง ได้รับ

ความรู้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการลูกเสือ และยุวกาชาด ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 150 คน  

  2) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดอ่างทอง ได้รับ
ความรู้ระบบข้อมูลด้านกิจการนักเรียน ( การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ) ผ่านระบบ
ออนไลน์ จำนวน 150 คน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้และเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) มีการนำเข้า
ข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา) เข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
งาน และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) ได้ถูกตอ้ง 
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 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  (พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 3) ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่และ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1) ร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดเก็บ

ข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด มีการนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด เข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้าน
ลกูเสือ ยุวกาชาด 

 2) ร้อยละ 100.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจระบบสารสนเทศด้านกิจการนักเรียน โดย
สามารถรายงานการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการ
นักเรียน ทำให้มีการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

  
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  

1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6  ป)ี ในจังหวัดอ่างทอง 
2) สถานศึกษาและสถานพฒันาเด็กปฐมวัยทกุสงักัด 
3) ผูบ้รหิาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รบับริการ และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ท้องถ่ินจังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนจังหวัดอ่างทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : จัดฝึกอบรมให้ความรู้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการลูกเสือ ยุวกาชาด ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

5,360 

กิจกรรมที่ 2 : จัดฝึกอบรมให้ความรู้ระบบข้อมูลสารสานเทศดำเนินด้านกินการนักเรียน (พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 

6,640 

รวมวงเงิน (บาท) 12,000 



 
 

77 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) เมษายน - มถุินายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ อาคารขุมทรัพย์ความรูจ้ังหวัดอ่างทอง (AKAP) 
11. งบประมาณ 12,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการลูกเสือ ยุวกาชาด ผ่านระบบออนไลน์ 

    

- ค่าอาหารกลางวัน (8x120) - 960 - 960 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (8x50x2)  800 - 800 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (3x1,200) 3,600 - - 3,600 

รวมกิจกรรมท่ี 1 3,600 1,760 - 5,360 
2. กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ระบบข้อมูลสารสานเทศ

ดำเนินด้านกินการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 

    

- ค่าอาหารกลางวัน (8x120) - 960 - 960 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (8x50x2) - 800 - 800 
- ค่าตอบแทน (3x1,200) 3,600 - - 3,600 
- ค่าวัสดุ - - 1,280 1,280 

รวมกิจกรรมท่ี 2 3,600 1,760 1,280 6,640 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,200 3,520 1,280 12,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : อาจมีการเปลี่ยนแปลงผูเ้ข้าประชุมหรือผูท้ี่เข้าประชุมมีภารกิจอื่นทำให้ไมส่ามารถ
เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการได ้
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : จัดทำเป็นหนงัสือแจ้งล่วงหน้าให้ส่งแบบตอบรบัและขอให้สง่หมายเลข
โทรศัพท์ เพื่อโทรติดต่อประสานงาน จัดทำไลน์กลุ่ม  
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวอุไรวรรณ   เรืองฤทธ์ิ 
               ตำแหนง่ นกัจัดการงานทั่วไป 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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5. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การบรูณาการเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 10 ) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิต วิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
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มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
ฉบับที่  13 (พ .ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายที่  12 กำลังคนมีสมรรถนะสู งตอบโจทย์ การพัฒนา                
แห่งอนาคต และนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที่ 21 สง่ผลให้กระทรวงศึกษาธิการที่
เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการศึกษาไดแ้ปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มี
ทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                               
และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย
งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
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 ยุวกาชาดไทย คือ บรรดาเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมในการอุทิศตนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์              
ในด้านต่างๆ โดยเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8 - 25 ปี ทั้งชายและหญิง และเพื่อพัฒนาสมาชิกยุวกาชาด             
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม
เพื่อพลโลก ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน             
การสอนให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม          
มีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
ไดร้ับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงได้จัดทำโครงการนิเทศ
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้ึน 
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้รับความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม         
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตาม
หลักการของกาชาด 
 3.2 เพื่อให้ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 3.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1) สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมยุวกาชาด   จำนวน  8  แห่ง 
  2) ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด                       จำนวน 30  คน 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 

 1) ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจการจัด
กิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้
เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา เกิด
ขวัญกำลังใจ เกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด  

 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 1) ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามหลักการของ
กาชาด 
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 2) ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา 
 3) ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีขวัญ กำลังใจและเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1) จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมยุวกาชาด    

 2) จำนวนครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 3) ร้อยละ 100.00 ของครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของ
กิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา เกิดขวัญกำลังใจ เกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  1)  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 

    1) โรงเรียนสตรีอ่างทอง     

    2) โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”  
    3) โรงเรียนอนบุาลวัดอ่างทอง      
    4) โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุง่โรจน์ธนกลุอุปภัมภ์) 
       5) ผู้นำยุวกาชาดโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสทูน ์
       6) ผู้นำยุวกาชาดโรงเรียนสนามชัยสิทธ์ินุสรณ์ 
       7) โรงเรียนอมราวิทยาภูม ิ
    8) โรงเรียนสนิทวิทยา   
 2) ครูผู้สอนยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กรรมการและเจ้าหน้าที่       จำนวน 40 คน 
 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธกีารดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 2,200 

กิจกรรมที่ 2 : นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 7,800 

รวมวงเงิน (บาท) 10,000 
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9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) มกราคม - มีนาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรูจ้ังหวัดอ่างทอง (AKAP) / สถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย  
จำนวน 8 แห่ง 
11. งบประมาณ 10,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชีแ้จงคณะกรรมการ     
 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 

50 บาท) 
 
- 

 
1,000 

 
- 

 
1,000 

 2. ค่าอาหารกลางวัน (10 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท) - 1,200 - 1,200 
 รวมเป็นเงิน - 2,200 - 2,200 
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา     
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ(10 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 120 บาท) - 4,800 - 4,800 
 2. ค่าพาหนะกรรมการ - 2,500 - 2,500 
 3. ค่าวัสดุ - -    500    500 
 รวมเป็นเงิน - 7,300    500 7,800 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - 9,500    500 10,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ปรับเปลี่ยนกจิกรรมโดยนิเทศการจัดกจิกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน ์
13. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางศิริพร โพธ์ิช่ืน 
               ตำแหนง่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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6. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การบรูณาการเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 10 ) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รบัความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถงึ การศึกษาสำหรบัการพฒันาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
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มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมสี่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566  - 2570) หมุดหมายที่  12 กำลังคนมีสมรรถนะสู งตอบโจทย์การพัฒนา                
แห่งอนาคต และนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการที่
เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการศึกษาได้แปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มี
ทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                               
และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย
งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
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 ยุวกาชาดเกิดข้ึนจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ           
เมื่อ ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับ
เด็กเพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน             
ไม่ว่าชาติ ศาสนาใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการ           
ให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ                
ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว 
ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสำนัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานยุวกาชาด
รับผิดชอบเยาวชน ชาย - หญิง อายุระหว่าง 15 - 25 ป ีที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รับผิดชอบเยาวชน ชาย - หญิง อายุระหว่าง 7 - 18 ปี           
ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสานการดำเนินงานร่วมกัน กิจการยุวกาชาด         
เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาข้ึนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดย
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต  อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการยุวกาชาด                  
ได้เจริญเติบโตข้ึนตามลำดับ มีการพฒันาเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุใหม่หลายด้าน เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
เพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา          
และสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตน          
ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงาน             
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ข้ึน  
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อใหส้มาชิกยุวกาชาด ผู้บงัคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
 3.2 เพื่ อให้สมาชิกยุ วกาชาด และผู้บั งคับบัญชายุวกาชาด ได้ร่วมเดินสวนสนามเสริมสร้ าง                 
ความมีระเบียบวินัย ไดก้ล่าวคำปฏิญาณตน สร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไดแ้สดงออก
ในทางสร้างสรรค์ ได้พัฒนาทักษะทางยุวกาชาด และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม            
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  สมาชิกยุวกาชาด ผู้บงัคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมเดินสวนสนามเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยได้กล่าวคำปฏิญาณตน สร้าง
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ได้พัฒนาทักษะทางยุวกาชาด 
และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
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5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตัง้กิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย 
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมเดินสวนสนาม เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน 
สร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ ได้พัฒนาทักษะ                  
ทางยุวกาชาด และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 3) ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดทำให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด               
ในสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1) จำนวนผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้ าหน้าที่จากสถานศึกษาที่เปิดสอน

กิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดอ่างทอง 
2) ร้อยละ 85.00 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวัน

สถาปนายุวกาชาดไทย 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน์  
  สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา จากสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด  
ในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 300 คน 
 

สว่นท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 40,000 
รวมวงเงิน (บาท) 40,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2565 - มกราคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกลุอุปถัมภ์) 
11. งบประมาณ 40,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม(300 คน ๆ ละ  2 ม้ือ ๆ ละ 30 
บาท) 

  
18,000 

  
18,000 

2 ค่าอาหารกลางวัน (300 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท)  15,000  15,000 
3 ค่าจ้างจัดสถานที่    4,000    4,000 
4 ค่าจ้างทำป้าย    1,000    1,000 
5 ค่าวัสดุ      2,000   2,000 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  38,000    2,000   40,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
อาจสง่ผลกระทบต่อการจัดโครงการสง่เสรมิการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ขออนุมัตปิรบัเปลี่ยนรูปแบบการจัดกจิกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการติด
เช้ือ รักษาระยะห่างในการร่วมกิจกรรม และมีการคัดกรองผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาวรัตน์  สมานพันธ์สกุล 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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7. โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การบรูณาการเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 10 ) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปญัญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏิบตัิตนปรบัตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รบัความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถงึ การศึกษาสำหรบัการพฒันาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
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มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมอืงของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนือ่ง                 โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 
21 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองตอ่
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมใีจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ 
และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับ
การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมี
สมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต   
           ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าประสงค์ให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ                
มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง             
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ตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ             
ใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ                     
  ตามพระราชบัญญติัลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ไดก้ำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ นายหมู่ลูกเสือมีบทบาท
สำคัญในการดำเนินงาน  และมีหน้าที่ในด้านการจัดการ และการดูแลในหมู่ของตนเอง เป็นผู้นำในหมู่ของตน 
ฝึกอบรม ปกครอง ดูแล และช่วยเหลือลูกหมู่อย่างสามัคคี มีความสุขวางแผนงานกิจกรรมของหมู่ เป็นตัวแทน
งานกิจกรรมของหมู่ เป็นประธานที่ประชุมในหมู่ของตน จัดการงานธุรการงานทะเบียนของหมู่ ช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระงานของผู้กำกับลูกเสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและ
ประสานเกี่ยวกับกิจการลกูเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พิจารณาแล้วเห็นว่า การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
เป็นการส่งเสริมให้นายหมู่ลูกเสือมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นมีความเป็นผู้นำ และเป็นผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นพลเมืองดีต่อสังคม จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึก
ปฏิบัติและเตรียมความพร้อมให้กับนายหมู่ลูกเสือ เพื่อให้สามารถนำเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการทาง
กระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น    
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามารถนำความรู้และ
ทักษะที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได ้
 3.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีภาวะผู้นำ มีความสามัคคี                 
รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างระเบียบวินัย มีความรับผดิชอบ รู้จักแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึน้ 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1) ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้ารับการฝึกอบรม      จำนวน 60 คน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ขับเคลื่อนงานลูกเสือ
ตลอดจนสามารถทำหน้าที่นายหมู่ลูกเสือ สามารถนำความรู้ ทักษะ ไปปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้                 
ไปปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได ้
 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีภาวะผู้นำ มีความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างระเบยีบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดย
ผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1) จำนวนลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

 2) ร้อยละ 80.00 ของผู้เข้ารับการฝกึอบรมนายหมู่ลูกเสือ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม  
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่               จำนวน 60 คน  

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธกีารดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 102,300 
รวมวงเงิน (บาท) 102,300 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) มกราคม - มีนาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกลุอุปถัมภ์) 
11. งบประมาณ 102,300 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ (3 วัน 2 คืน)     
1) ค่าอาหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและ     
    เจ้าหน้าที่ (90 คนๆ ละ 7 ม้ือๆ ละ 70 บาท) 

 
- 

 
44,100 

 
- 

 
 44,100 

2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   วิทยากรและเจ้าหน้าที่ (90 คนๆละ 6 ม้ือๆละ 35 บาท)                 

 
- 

 
18,900 

 
- 

 
 18,900 

3) ค่าวิทยากรหลัก   (15 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท)   18,000 - -   18,000 
4) ค่าวิทยากรกระบวนการ  (10 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท) 6,000 - - 6,000 
5) ค่าจ้างจัดทำฐานกิจกรรม   (4 ฐาน ๆ ละ 2,000 บาท) -   8,000 -     8,000 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

6) ค่าจ้างทำป้าย -   1,000 -     1,000 
7) ค่าวัสดุ - - 3,300     3,300 

 8) ค่าธรรมเนียมสถานที่ -  3,000 -     3,000 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 24,000 75,000 3,300 102,300 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ตรวจคัดกรองผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้ทุก
คนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่าง
เคร่งครัด 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล 
               ตำแหนง่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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8. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การบรูณาการเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 10 ) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบั ติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  
 หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
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มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป ีพ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
   จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทย์การพัฒนาแหง่อนาคต และ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่21 ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคลื่อนการศึกษาได้แปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                       
  ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าประสงค์ให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ                
มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง             
ตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ             
ใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ
จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมของเยาวชนที่สร้างความเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน ความซื่อสัตย์ในตนเอง ความร่วมมือร่วมใจ ความพร้อมเพรียง ความสามัคคีสง่าผา่
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เผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีประสาทตื่นตัว สามารถเคลื่อนไหว
อิริยาบถได้ คล่องแคล่วไว รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็น
การปลูกจิตสำนึกใหน้ักเรียน นักศึกษา แตง่เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อย่างถูกต้อง ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี โดยสถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดฯ จะดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี 
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี เดินสวนสนามได้อย่างถูกต้อง มีความเข้มแข็ง อดทน ความ
พร้อมเพรียง มีระเบียบ มีวินัย มีความเป็นผู้นำ ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น และการสร้างทักษะ
การอยู่ร่วมกัน เป็นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เมื่อลูกเสือ เนตรนารี มีความพร้อมและเข้าสู่
กระบวนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะผลักดันผลักดันให้สถานศึกษาได้ฝึก
ระเบียบแถวให้กับลูกเสือ เนตรนารี เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนารี มี
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ลูกเสือ เนตรนารี ที่ผ่านการฝึกระเบียบแถวฯ ก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
แต่งกายอย่างถูกต้องตามระเบียบ เดินประกวดระเบียบแถวด้วยความสง่าผ่าเผย และมีความภาคภูมิใจในการ
เป็นลูกเสือ โดยเปรียบได้กับยุวทหารของพระราชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
คุณภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง และเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป         
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ว่าเป็นกิจกรรมลูกเสือที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี เสริมสร้าง ทักษะชีวิต จึง
กำหนดจัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรมประกวด
ระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี” ข้ึน  
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดสง่กองลกูเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบยีบแถว 
ลูกเสือ เนตรนารี 
 3.2 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ให้กอง
ลกูเสือ เนตรนารี สามารถเข้าร่วมการประกวดฯ ไดถู้กต้องตามหลักเกณฑ์การประกวด  
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1) กองลูกเสอืโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมการประกวดฯ 8 ประเภท ๆ ละ 2 กอง ใน 1 กอง มี 36 คน 

(ประกอบด้วย ลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้กำกับลูกเสือ/รองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 36 คน) รวม 576 คน 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ลู ก เสื อ  – เนตรนารี  แ ละผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา  มี ค วามพึ งพ อ ใจ ใน การ เข้ าร่ วมกิ จกรรม                        
การประกวดระเบียบแถว ลกูเสือ เนตรนารี         
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5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ ความพร้อมเพรียง               
ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผูอ้ื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดี 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1) จำนวนกองลูกเสือโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมการประกวดฯ 8 ประเภท ๆ  ละ 2 กอง ใน 1 กอง ม ี36 คน 

(ประกอบด้วย ลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้กำกับลูกเสือ/รองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 36 คน)   
2) ร้อยละ 85.00 ของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลกูเสือ 

เนตรนารี    
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  กองลูกเสือโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมการประกวดฯ 8 ประเภท ๆ ละ 2 กอง ใน 1 กอง มี 36 คน 
(ประกอบด้วย ลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้กำกับลูกเสือ/รองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 36 คน) รวม 576 คน 
 
ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการและผู้บังคับบัญชา แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดฯ 
รางวัล และวิธีการอัดคลิปวีดีโอ 

3,080 

กิจกรรมที่ 2 : กำกับการบันทึกคลิปวีดีโอของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกวด 10,080 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 11,840 
รวมวงเงิน (บาท) 25,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดอืน/ปี) เมษายน - กรกฎาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
11. งบประมาณ 25,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการและผู้บังคับบัญชา แจง้
รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดฯ รางวัล และวิธีการอัด
คลิปวีดโีอ 

    

1) ค่าอาหารกลางวัน (14 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท) - 1,680 - 1,680 
2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (14 คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ50บาท)                 - 1,400 - 1,400 

รวมเป็นเงิน -   3,080 -  3,080 
2 กิจกรรมที่ 2 กำกับการบันทึกคลิปวีดีโอของสถานศึกษา ให้

เป็นไปตามเกณฑ์การประกวด 
    

1) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการกำกับการบันทึกคลิปวีดีโอ 
(14 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 120 บาท)  

 
- 

 
3,360 

 
- 

 
3,360 

2) ค่าพาหนะคณะกรรมการกำกับการบันทึกคลิปวีดีโอ  
(14 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)                 

 
- 

 
6,720 

 
- 

 
6,720 

รวมเป็นเงิน - 10,080 - 10,080 
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด

ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร ี
    

1) ค่าอาหารกลางวัน  (14 คน ๆ ละ 120 บาท) - 1,680 - 1,680 
2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (14 คน  ๆละ 2 ม้ือ  ๆละ 50บาท)                 - 1,400 - 1,400 
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ                     
 (14 คน ๆ ละ 400 บาท) 

5,600 - - 5,600 

4) ค่าวัสดุ - - 2,500 2,500 
5) ค่าถ่ายเอกสาร -    660 -   660 

รวมเป็นเงิน 5,600 3,740 2,500 11,840 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 5,600 16,900 2,500 25,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 12.1 ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ของสถานศึกษา ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ข้ันตอนการบันทึกคลิปวีดีโอ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  

12.2 การบรหิารความเสี่ยง : จัดประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจ ก่อนกำหนดวันประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ด้วยการบันทึกคลิปวีดีโอ 
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13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกลุ 
               ตำแหนง่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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9. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การบรูณาการเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 10 ) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดบัประเดน็แผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รบัความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรบัการพฒันาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สทิธิ
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มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมสี่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                 โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทย์การพัฒนาแหง่อนาคต และ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่21 ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคลื่อนการศึกษาไดแ้ปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                     
            ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสงัคม
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าประสงค์ให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ                
มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง             
ตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ             
ใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
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 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการเสรมิสรา้งทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ          
ที่พึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี รวมถึงการส่งเสริมสถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิด             
ที่ ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มี ความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา                         
มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง            
และการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนร่วมกันทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติ               
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ                   
และมาตรฐาน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด    
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาค จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนดีวิถ ีลูกเสือ ประจำปี 2566 ข้ึน    
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่ลกูเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดี          
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้กระบวนการด้านลูกเสือเป็นเครื่องมือ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้พัฒนาตนเอง และยึดมั่นปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎ            
ของลูกเสือ 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1) สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จำนวน 2 แห่ง 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ลูกเสือ เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการทางดา้นลูกเสือ สามารถนำความรู้และ
ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ รวมทั้ง การปลูกฝัง
หลักคิดที่ถูกต้องแก่ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความ
สจุริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2) มีสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัดอ่างทอง เพิ่มข้ึน จำนวน 2 แห่ง 
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6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
  1) จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกให้รบัรางวัลโรงเรียนด ีวิถีลกูเสือ 

  2) ร้อยละ 80.00 สถานศึกษาที่ไดร้ับคัดเลือกใหผ้่านเกณฑแ์ละได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้รับคัดเลือกให้ไดร้ับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จำนวน 2 แห่ง 
 
ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ พิจารณาเอกสาร               2,640 

กิจกรรมที่ 2 : ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงของสถานศึกษา 2,690 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคัดเลือกสถานศึกษา
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวถีีลูกเสือ 

1,670 

รวมวงเงิน (บาท) 7,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) เมษายน - กรกฎาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
11. งบประมาณ 7,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงหลักเกณฑ์ 
พิจารณาเอกสาร               

    

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ 
(12 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท) 

 
- 

 
1,200 

 
- 

 
1,200 

1.2 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ 
    (12 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท)  

 
- 

 
1,440 

 
- 

 
1,440 

รวมเป็นเงิน - 2,640 - 2,640 
2 กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงของสถานศึกษา     

2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ - 1,440 - 1,440 
2.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมินผลงานฯ      - 1,250 - 1,250 

รวมเป็นเงิน - 2,690 - 2,690 
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาที่     
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคัดเลือกสถานศึกษาได้รับ
รางวัลโรงเรียนดีวีถีลูกเสือ 

 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ 
(๑๒ คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท) 

 
- 

 
   600 

 
- 

  
 600 

 3.2 ค่าวัสดุ - - 1,070 1,070 
 รวมเป็นเงนิ -    600 1,070 1,670 
 รวมเป็นเงินท้ังสิน้  5,930 1,070 7,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 12.1 ความเสี่ยง : คณะกรรมการคัดเลือกอาจมีภารกิจอื่น  ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการได ้

12.2 การบริหารความเสี่ยง : จัดทำเปน็หนงัสือ ขอให้ส่งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โทรประสานงานล่วงหน้า 
 

13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธ์ิ 
               ตำแหนง่ นกัจัดการงานทั่วไป 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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10. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การบรูณาการเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 10 ) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเดน็แผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เปา้หมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
    (2) ช่ือปจัจัย (F) : กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายยอ่ยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รบัความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยนื รวมไปถึง การศึกษาสำหรบัการพฒันาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
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มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมสี่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลกัการและเหตุผลความจำเป็น 
 จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทย์การพัฒนาแหง่อนาคต และ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่21 ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคลื่อนการศึกษาได้แปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                     
 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเปา้ประสงค์ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะ           
ที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต          
และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย
งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
 กระบวนการลูกเสือเป็นวิชาหนึ่งของกิจกรรมสร้างนิสัยซึ่งอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการที่มุ่งฝึกอบรมคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเป็นประชาธิปไตย                 
มคีวามเข้าใจอันดีต่อกันและกัน ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างชนทุกชาติอยู่ร่วมโลกกันได้อยา่งมีความสุข 
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การลูกเสือสอนให้นักเรียนมีความจงภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
ตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสอื ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติที่กำหนดไว้
อย่างชัดเจนว่า การลูกเสือมุ่งพัฒนาทางกาย จิตใจ  สติปัญญาและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีที่มีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ คือ ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือ และมีการพัฒนาทางกายจิตใจ
และศีลธรรม ทั้งนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมือง การทำให้จุดมุ่งหมายต่างๆ ของวิชาลูกเสือบรรลุผล                       
ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะปัจจัยด้านครูผู้สอน เพราะครูเป็นผู้ที่ ใกล้ชิดกับนักเรียน                       
เป็นผู้นำแนวความคิด หลักการวิธีสอนไปถ่ายทอดความรู้ ฝึกฝนความสามารถและปลูกฝังคุณลักษณะ                 
ให้กับผู้เรียนองค์ประกอบที่จะช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุดคือ                  
ความรู้ของครู ความสนใจความเข้าใจในเรื่องที่สอน การเตรียมการสอน วิธีสอนที่เลือกสรรให้เหมาะสม 
ลักษณะประจำตัวของครู การใช้สื่อการสอน วิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจนการได้รับการนิเทศการสอน  
แต่สภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยังคงมีปัญหาอยู่มาก ส่วนใหญ่เกิดจากครูผู้สอนขาดความรู้ในวิชาลูกเสือ 
ไม่นำเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียน ไม่สามารถสร้างสื่อการสอน การวัดและประเมินผล            
ไม่ตรงกับจุดประสงค์ของหลักสูตร และขาดการนิเทศภายใน จึงเป็นเหตุให้การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ                        
ไม่ประสบผลสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ จำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
ตลอดจนจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งกระบวนการ                   
จัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้        
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาลูกเสือ และเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงกำหนดจัด
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้ึน   
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ 
วิธีการ แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
 3.2 เพื่อจัดหาโรงเรียนเครือข่ายลูกเสือ และส่งเสริมพัฒนาให้สามารถเป็นแบบอย่างดา้นลูกเสือ พร้อมทั้ง
รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา เพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) คณะกรรมการนิเทศตามคำสั่ง 
 2) ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน  6  แห่ง โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการนิเทศ 
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• ผลลพัธ์ (Outcome) 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถดำเนินกิจกรรมลกูเสือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองลูกเสือของสถานศึกษา 
 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้เกี่ยวข้อง มีทัศนคติ มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะเป็นอย่างดี และสามารถดำเนินกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ลูกเสือ เนตรนารี 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
  1) จำนวนโรงเรียนเอกชนในสงักัดทีเ่ข้ารับการนเิทศการจัดกิจกรรมลูกเสอื 

  2) ร้อยละ 100.00 ของผู้เข้ารับการนิเทศ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินกิจกรรมลูกเสือ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 6  
แห่ง และคณะกรรมการนิเทศ 

สว่นท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 2,200 
กิจกรรมที่ 2 : นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 7,800 

รวมวงเงิน (บาท) 10,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) มกราคม - สงิหาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง (AKAP)/โรงเรียนเอกชนในสังกัด 
จำนวน 6 แห่ง 
11. งบประมาณ 10,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ     
1. ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม (10 คนๆละ2ม้ือๆละ50 บาท) - 1,000 - 1,000 
2. ค่าอาหารกลางวัน  (10 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 120 บาท) - 1,200 - 1,200 

รวมเป็นเงิน - 2,200 - 2,200 
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา     
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ(10 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 120 บาท) - 3,600 - 3,600 
 2. ค่าพาหนะกรรมการ - 3,750 - 3,750 
 3. ค่าวัสดุ - - 450    450 
 รวมเป็นเงิน - 7,350 450 7,800 
 รวมเป็นเงินท้ังสิน้ - 9,550 450 10,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
 12.2 การบริหารความเสี่ยง : ปรับเปลี่ยนกิจกรรมโดยนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน์ 

 
13. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกลุ 
               ตำแหนง่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 

สว่นท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                    : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเดน็ การบรูณาการเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 10 ) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เปา้หมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รบัความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถงึ การศึกษาสำหรบัการพฒันาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
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มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสขุและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจดุเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลกัษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ
และทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน                     
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี             
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21            
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล ประกอบกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  1 ด้านความมั่นคง มี เป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีกินดี                     
และมีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประเทศไทยมีบทบาท              
ด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ การบริหารจดัการความมั่นคง
มีผลสำเร็จที่ เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  (ฉบับที่  13)                        
(พ.ศ. 2566 – 2570) หมุ ดหมายที่  12 กำลั งคนมีสมรรถนะสู งตอบโจทย์การพัฒ นาแห่ งอนาคต                   
ระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานมีคุณภาพ คนทุกช่วยวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ               
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ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ได้มีประกาศใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 และมีผลบังคับใช้ เมื ่อวันที ่ 3 มีนาคม 2547 มาตรา 6              
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรกัษาการตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งมีหนา้ที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ และแก้ไขบัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม                 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้วางกลไกในการขับเคลื่อนในรูปคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน           
และนักศึกษาทั้งในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย          
และแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจน ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล            
 ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะศูนย์ประสานงานการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีการขับเคลื่อนงานตามภารกิจในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจากสายด่วน 1579 หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัด เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ งการบริการให้คำปรึกษา                    
แก่นักเรียนและนักศึกษา และการประสาน ตรวจสอบ ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษา   
ที่ประสบเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงไดจ้ัดทำโครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ตดิตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนของศูนย์เสมารกัษ์สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัด 
ในการบูรณาการและขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับพื้นที่ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวัง คุ้มครอง และประสานบูรณาการในการป้องกันแก้ไข                      
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการสง่เสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในระดับพื้นที่ 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
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 1) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินกัเรียนและ
นักศึกษา จำนวน 20 ครั้ง 
 2) คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 25 คน 
 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารกัษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีระบบกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 
 2) นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติให้มี
พฤติกรรมที่ เหมาะสมกับสภาพและวัย มีความปลอดภัยในชีวิต พร้อมทั้ งได้รับความรู้ความเข้าใจ                         
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาและข้อบังคับของสถานศึกษา 
 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) เจ้ าหน้ าที่ ศูนย์ เสมารัก ษ์สำนัก งาน ศึกษา ธิการจั งห วัด  พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ ส่ ง เสริม                  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 
 2) นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ         ให้
มีพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับสภาพและวัย มีความปลอดภัยในชีวิต พร้อมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจ                         
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาและข้อบังคับของสถานศึกษา 
 3) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีเครือข่ายในการปฏิบัตงิาน 

 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
  1) ร้อยละ 100.00 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาได้อยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 
  2) ร้อยละ 80.00 ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
ประจำอำเภอ เข้าประชุมตามแผน 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
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สว่นท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 26,400 
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 4,850 
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 1,250 

รวมวงเงิน (บาท) 32,500 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ตุลาคม - กันยายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง (AKAP) / ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดอ่างทอง 
11. งบประมาณ 32,500 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
    

ค่าเบี้ยเลี้ยง (22 ครั้งๆละ 10 คนๆ ละ 120บาท) - 26,400 - 26,400 
รวมเป็นเงิน - 26,400 - 26,400 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

    

ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม (25 คนๆละ1ม้ือๆ ละ 50 บาท) - 1,250 - 1,250 
ค่าวัสดุ - - 3,600 3,600 

รวมเป็นเงิน - 1,250 3,600 4,850 
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
    

ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม    
(25 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท) 

 
- 

 
1,250 

 
- 

 
1,250 

รวมเป็นเงิน - 1,250 - 1,250 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - 28,900 3,600 32,500 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มภีาระงานหรือติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ตาม
กำหนด 

12.2 การบริหารความเสี่ยง : ทำหนังสือเชิญประชุม และให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
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13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกลุ 
               ตำแหนง่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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12. โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การบรูณาการเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 10 ) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมคีวามรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่ งยืนและการมี วิถีชีวิตที่ยั่งยืน  



 
 

116 

สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง
การเป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนือ่ง                 โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สง่ผลวงกว้าง
ในหลายมิติทั่วโลก รวมทั้งผลกระทบต่อการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน                  
ทั้งทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม สติปัญญา ผู้เรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)    
เป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวตอ่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่   
ทั้งด้านอุปกรณ์ สถานที่ และความพร้อมด้านจิตใจของนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง จึงทำให้คุณภาพ
ทางการศึกษาลดลง นอกจากส่งผลกระทบต่อการเรียนและการพัฒนาทักษะแล้วยังต้องเผชิญกับความเสี่ยง    
ต่อการหลุดออกจากระบบเพื่อออกมาช่วยแบ่งภาระครอบครัวอีกด้วย และจากความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์   
การเรียนและสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวยต่อการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงได้ โดยเน้นการเรียนรู้ Active learning ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับฺผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
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ประสิทธิผล ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
(1) กำหนดให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 11  
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (3) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(7) การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย รวมถึง
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้ โดยการส่งเสริม
จัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงปฏิบัติ  รวมถึง
บรูณาการจัดกระบวนการเรยีนรู้ทีเ่สริมสรา้งหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
จิตสาธารณะ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา                     
ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญาพร้อมรองรบัการพัฒนาของช่วงวัย โดยช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) การอ่านออกเขียนได้รวมถึงการพัฒนาทางอารมณ์ สังคม 
คุณธรรม จริยธรรม และการดูแลปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงกำหนดจัดโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ 
(อส.ศธ.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้ึน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา                    
อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง มีส่วนช่วย
สนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมให้มีครูจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมกันบูรณาการงานด้านการศึกษา                       
โดยพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งในทักษะด้านอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปกป้องคุ้มครอง              
ความปลอดภัย ให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพและมีความสุข 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข                  
มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีโอกาสด้านการศึกษาเท่าเทียมกันด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อส.ศธ. ให้กับผู้สมั ครในพื้นที่                      
จังหวัดอ่างทอง จำนวน 50 คน ระยะเวลา 5 วัน 
 2) จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่
จังหวัดอ่างทอง จำนวน 60 คน ระยะเวลา 1 วัน 
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• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
เรียนรู้และนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 
 2) นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้สามารถอ่านออก เขียนได้  
มีความพร้อมทั้งในทักษะด้านอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย 
สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) ครูจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมกันบูรณาการงานด้านการศึกษา โดยพัฒนานักเรียนให้มี
ความพร้อมทั้งในทักษะด้านอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

 2) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีความปลอดภัยทั้ง
ร่างกายและจิตใจ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีโอกาสด้านการศึกษาเท่าเทียมกันดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย 
 

6.  ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ  
  1) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงาน
เจ้าหน้าที่สง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ของหน่วยงานอื่น อาทิ กศน. อพม. อสม. อพปร. กอ.รมน. สภากาชาดไทย ฯลฯ 
  2) จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับการแก้ไขปัญหาและพฒันาให้สามารถอ่านออก เขียนได ้
มีความพร้อมทั้งในทักษะด้านอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย 
สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีความสุข   
  3) ร้อยละ 90.00 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเรียนรู้และนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เกษียณอายุราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ของหน่วยงานอืน่ อาทิ กศน. อพม. อสม. อพปร. กอ.รมน. สภากาชาดไทย ฯลฯ จำนวน 50 คน 
  2) นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้สามารถอ่านออก เขียนได้            
มีความพร้อมทั้งในทักษะด้านอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคณุภาพและมีความสุข  จำนวน  60  คน 
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ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อส.ศธ. ให้กับผู้สมัครในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง  47,000 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา  12,000 

รวมวงเงิน (บาท) 59,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) มีนาคม - มิถุนายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียน 
11. งบประมาณ 59,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อส.ศธ. 

ให้กับผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 

1.1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อส.ศธ และเจ้าหน้าที่ 
      (5 วัน x 60 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 
 
 
- 

 
 
 

21,000 

 
 
 
- 

 
 
 

21,000 

1.2 ค่าอาหารกลางวัน อส.ศธ.และเจ้าหน้าที่ 
      (5 วัน x 60 คน x 80 บาท) 

- 24,000 - 24,000 

1.3 ค่าวัสดุ -  2,000 2,000 
2 กิจกรรมพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็น

นักเรียนระดับประถมศึกษา  
2.1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อส.ศธ และนักเรียน 
      (80 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 

 
 
 
- 

 
 
 

5,600 

 
 
 
- 

 
 
 

5,600 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน อส.ศธ และนักเรียน 
      (80 คน x 80 บาท) 

 
- 

 
6,400 

 
- 

 
6,400 

รวมงบประมาณ - 57,000 2,000 59,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 12.1 ความเสี่ยง : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อาจ
ส่งผลกระทบต่อการจัดอบรมตามโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    

12.2 การบริหารความเสีย่ง : ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการตดิ
เช้ือ รักษาระยะห่างในการนั่งอบรมและมีการคัดกรองผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
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13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกลุ 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การบรูณาการเรือ่งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 10 ) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมี วิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
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มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เปน็ไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนือ่ง                 โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทย์การพัฒนาแหง่อนาคต และ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่21 ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคลื่อนการศึกษาได้แปลงแผนสู่การปฏิบัตอิย่างเป็นรูปธรรม                     
 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะ           
ที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต          
และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย
งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
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กระบวนการลูกเสือเป็นวิชาหนึ่งของกิจกรรมสร้างนิสัยซึ่งอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการที่มุ่งฝึกอบรมคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเป็นประชาธิปไตย                 
มีความเข้าใจอันดีต่อกันและกัน ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างชนทุกชาติอยู่ร่วมโลกกันได้อย่างมีความสุข 
การลูกเสือสอนให้นักเรียนมีความจงภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ตอ่ผู้อื่น
ตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสอื ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติที่กำหนดไว้
อย่างชัดเจนว่า การลูกเสือมุ่งพัฒนาทางกาย จิตใจ สติปัญญาและศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดีที่มีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ คือ ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือ และมีการพัฒนาทางกายจิตใจ
และศีลธรรม “ลูกเสือ” คือภาพลักษณ์ที่สังคมรับรู้และตระหนักในคุณค่า ด้วยเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ระเบียบวินัยให้กับเยาวชนของชาติ และผู้ที่ เป็นลูกเสือคือผู้บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น โดย
ภาพลักษณ์และคุณค่าของการลูกเสือ เกิดจากการบม่เพาะและปฏิบตัิสบืทอดกันมาอย่างต่อเนือ่งนับร้อยปี จน
เป็นที่ประจักษ์ของคนในชาติและสังคมโลก 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้นำเสนอร่างหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือ         
จิตอาสาพระราชทาน และหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ถึงสำนักพระราชวัง
เพื่อขอพระราชทานหลักสูตรการฝึกอบรม และขอพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน                 
เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึก         
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ถวายความจงรักภักดี           
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่ งชาติ  และเมื่อวันที่  12 เมษายน 2564                      
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรกัษาพระองค์ แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระบรมราชานญุาต ินับเป็นพระมหากรณุาธิคุณหาที่สุดมิได้ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
ตระหนักถึงความสำคัญของการลูกเสือที่มีต่อการพัฒนาเยาวชน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลกูเสือแหง่ชาติ จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสตูรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้ึน   
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อพัฒนาให้ลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 
 3.2 เพื่อส่งเสริมใหลู้กเสอืน้อมนำหลกัการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสา
ในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษา ให้สามารถตัง้หน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได ้
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4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                 
จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 40 คน รวม 120 คน 
 2) คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่         
จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 10 คน รวม 30 คน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) บคุลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ  ไดน้้อมนำหลักการของโครงการจิต
อาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตั้งหน่วย
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได ้
 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ที่ ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ หลักการและวิธีการ              
ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

 2) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถน้อมนำหลักการของโครงการจิตอาสา
พระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถขยายผลในสถานศึกษา และสามารถ            
ตัง้หน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได ้

 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
  1) จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรฝกึอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  2) ร้อยละ 90.00 ของบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้น้อมนำ
หลักการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถตัง้หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได ้

 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
      ลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 3 รุ่น ๆ  ละ 40 คน รวม 120 คน จากสถานศึกษา ดังนี ้

1) โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
2) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจนวิ์ทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
3) โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอา่งทอง 
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ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3 รุ่น 30,000 
รวมวงเงิน (บาท) 30,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ธันวาคม - มีนาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียน 
11. งบประมาณ 30,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดฝึกอบรมตามหลักสตูรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน จำนวน 3 รุ่น  
1. ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
    (3 รุ่น x 40 คน x 3 ม้ือ x 25 บาท) 

 
 
- 

 
 
9,000 

 
 
- 

 
 
9,000 

2. ค่าอาหารกลางวัน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
    (3 รุ่น x 40 คน x 3 ม้ือ x 40 บาท) 

- 14,400 - 14,400 

3. ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม วิทยากรและเจ้าหน้าที่  
    (3 รุ่น x 10 คน x 3 ม้ือ x 25 บาท) 

- 2,250 - 2,250 

4. ค่าอาหารกลางวัน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
    (3 รุ่น x 10 คน x 3 ม้ือ x 40 บาท) 

- 3,600 - 3,600 

5. ค่าป้ายโครงการ  750 - 750 
รวมเป็นเงิน - 30,000 - 30,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 12.1 ความเสี่ยง : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 
19) อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
 12.2 การบริหารความเสี่ยง : ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงใน 
การติดเช้ือรักษาระยะห่างในการนั่งอบรมและมีการคัดกรองผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
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13. หน่วยงานรบัผดิชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกลุ 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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14. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีส่วนท่ี   

สว่นท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(1) เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยา่งยั่งยืน  
(2) ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 

 
แผนระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 18 ) การเตบิโตอย่างยัง่ยืน 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) พื้นทีส่ีเขียวทุกประเภทเพิ่มข้ึน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการมพีื้นที่สเีขียวเพิ่มข้ึน 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : บรหิารจัดการพื้นทีส่ีเขียว 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง                ⬜โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน  
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย              
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ              
เพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบนัหลักของชาติ รณรงค์เสริมสรา้งความรักและภาศภูมิใจในความเป็นคนไทยและ
ชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์
พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 
2570) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการสง่เสริม สนับสนุน การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส                    
ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน                      
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดองสมานฉันท์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ                         
มเีป้าประสงค์ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
สามารถปรบัตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมไ่ด้ตามสถานการณ์ โดยมีพันธกิจในการพฒันาการจดัการศึกษาใหม้ี
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คุณภาพตามมาตรฐาน และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดำเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ โดยมีระยะละ ห้าปี ตั้งแต่ปี                    
พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยมี 8 กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร โดยปัจจุบัน               
อยู่ ภาย ใต้ แผนแม่ บท  อพ .สธ. ระยะ 5 ปี ที่ เจ็ ด (1 ตุ ล าคม  พ .ศ .2564 - 30 กั นยายน พ .ศ .2569)                      
โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ ในกลุ่ม G2 กลุ่มสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โดยได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงาน อพ.สธ. 
กระทรวงศึกษาธิการ และ 2) กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยได้ดำเนินการ
สนับสนุนให้โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในกิจกรรมนี้                           
มี “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ที่มีการเก็บพรรณไม้แห้ง                     
พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดสำหรับค้นคว้ามีการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ท้องถ่ิน               
ที่หายากใกล้สูญพันธ์ุ และเป็นที่รวมภูมิปัญญาท้องถ่ินที่จะสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน บุคคลทั่วไปให้เข้าใจ                    
ถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหนรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่ งยืน                      
ซึ่งมีความสำคัญต่อการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องจัดทำเพื่อขยายเครือข่ายไปทุกโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและให้มีการทำ DNA ในโรงเรียน โดยได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.-ศธ.) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ขบัเคลื่อนงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และกำหนดให้ส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในความรับผิดชอบจัดให้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก                   
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมทั้ งส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามให้สถานศึกษาที่ เป็นสมาชิก                      
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุน                
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พั นธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ข้ึน     
                 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี                         
ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่ 
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 3.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                   
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่                   
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2564 - กันยายน พ.ศ. 2569) 
 3.3 เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กรรมการและเจ้าหน้าที่  จำนวน 45 คน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และมี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่เพิ่มข้ึน 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
  1) ร้อยละ 80.00 ของผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  2) ร้อยละ 90.00 ของผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
           จำนวน 45 คน ประกอบด้วย 
       1) ผู้แทนจาก สพป.อ่างทอง , สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง , กศน.อ่างทอง , สช. , อาชีวศึกษา ,ท้องถ่ิน  
       2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
       3) กรรมการและเจ้าหน้าที่         
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สว่นท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ    

9,500 

รวมวงเงิน (บาท) 9,500 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดอืน/ปี) ธันวาคม 2565 - กันยายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (AKAP) 
11. งบประมาณ 9,500 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 
1. ค่าอาหารกลางวัน (45 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท) 

 
 
 
 

 
 
 

5,400 

  
 
 

5,400 
2. ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม (45 คนๆละ 2ม้ือๆละ35บาท)  3,150  3,150 
3. ค่าวัสดุ   950 950 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - 8,550 950 9,500 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 12.1 ความเสี่ยง :  
  1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
  2) ผู้เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 12.2 การบริหารความเสี่ยง :  
  1) ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
  2) ทำแบบตอบรับให้หน่วยงาน สถานศึกษาแจ้งช่ือผู้เข้าร่วมประชุม หรือมอบหมายผู้แทน 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกลุ 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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15. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สว่นท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตคในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 12 ) การพฒันาการเรียนรู ้

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2)  แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : การบรหิารจัดการระบบการเรยีนรู ้
    (2) ช่ือปจัจัย (F) : การจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศกึษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคณุภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

สว่นท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
  ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
พื้นที่และสภาพการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนากำลังคนถูกกำหนดในยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก 
และมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ที่ 11 การพัฒนาการเรียนรู้ และประเด็นที่ 12 การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 ที่ต้องการให้เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะหน่วยกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอก
ระบบได้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท การดำเนินกิจการของ
โรงเรียนเอกชน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ให้ความรู้ 
ความเข้าใจในกรบริหารจดัการเงินอุดหนุนให้มความเช่ือมโยงการบริหารจดัการดา้นอืน่ ๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสุดจึงได้ทำโครงการนี้ข้ึน 
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
 3.2 เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้งการจัดการเรียนการสอนและการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชน 
 3.3 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้สามารถบริหารจัดการเงิน
อุดหนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) โรงเรียนเอกชนในระบบได้รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท 
 2) โรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้งการจัดการเรียนการสอน 
และการเลิกล้มกิจการ (ถ้ามี) 
 3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบร่วมประชุมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินอดุหนุนโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) โรงเรียนเอกชนในระบบมีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ
สิทธิประโยชน์ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
 2) โรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับการตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ังการจัดการเรียนการสอน 
และการเลิกล้มกิจการ (ถ้ามี) 
 3) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ   ระเบียบ กฎหมาย 
และแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 
 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างแท้จริง 

 2) การขอจัดตั้งการจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนได้รับการ
ทบทวนแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเงินอดุหนุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
  1) ร้อยละ 100.00 ของโรงเรียนเอกชนในระบบมีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
  2) ร้อยละ 100.00 ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้งการ
จัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการ (ถ้ามี) 
  3) ร้อยละ 100.00 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบยีบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
      โรงเรียนเอกชนในและนอกระบบ 
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สว่นท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 5,760 
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจติดตามสถานการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนและการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน
เอกชน 

1,200 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 

13,040 

รวมวงเงิน (บาท) 20,000 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) พฤศจิกายน 2565 - สงิหาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ร.ร.วรดิตถ์วิทยาประสทูน์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 
11. งบประมาณ 20,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจตดิตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุก
ประเภทของโรงเรียนเอกชน 
ครั้งที่ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 6 คน ๆ ละ 120 บาท : 
วัน จำนวน 4 วัน  
ครั้งที่ 2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 6 คน ๆ ละ 120 บาท : 
วัน จำนวน 4 วัน  

 
 

2,880 
 

2,880 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,880 
 

2,880 

 รวมเป็นเงิน 5,760 - - 5,760 
2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจติดตามสถานการขอจัดตั้ง การจัดการ

เรียนการสอนและการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชน 
1,200 --  1,200 

 รวมเป็นเงิน 1,200 - - 1,200 
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 120 บาท 1 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ 
จำนวน 35 คน    
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ม้ือละ 35 บาท 1 วัน ๆ ละ 
2 ม้ือ จำนวน 35 คน  
3.3 ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 

4,200 
 

3,500 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

5,340 

 
 
 
 
 

4,200 
 

3,500 
5,340 

 รวมเป็นเงิน 7,700 - 5,340 13,040 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,700 - 5,390 20,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              



 
 

136 

12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 12.1 ความเสี่ยง : -    
 12.2 การบริหารความเสี่ยง : - 
 

13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอา่งทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางเพ็ญศรี พรพงึพระกาฬ 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ 099 – 469-6549 E-mail : …………………………………………….. 
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16. โครงการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ                    : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตคในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 12 ) การพฒันาการเรียนรู ้

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มทีักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : การบรหิารจัดการระบบการเรยีนรู้ 

(2) ช่ือปัจจัย (F) : โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบันและนโยบายและ
แผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเดก็ชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษยใ์หม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ
และการประกันคุณภาพให้ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการ
ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการศึกษา  ในเชิงรุก 
เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ตามแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กำหนดเป้าหมายและแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน มีการระดมความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทุกฝ่าย โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ
ประสานและสง่เสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) เพื่อให้รับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และแนวทางการดำเนนิงานของคณะกรรมการประสาน
และสง่เสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและ
นอกระบบได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้กลไกการดำเนินงานของ
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง (ปสกช.) จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุม
ช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ 
ในระดับจังหวัด ให้การส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลไปสู่การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชนผู้รับบริการให้มีคุณภาพมากข้ึน รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมระดม
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางสง่เสริมการศึกษาเอกชนต่อไป 
 
 
 



 
 

139 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามกรอบ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเอกชนของ ปส.กช. 
  3.2 เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาให้กับโรงเรยีนเอกชนทุกประเภท ทุกระดับ ให้มีคุณภาพ
และมีความเข้มแข็ง 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง (ปส.กช.) ในระบบและนอก
ระบบ ที่เข้ารับการประชุมรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาเอกชน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง (ปส.กช.) ในระบบและนอกระบบ 
สามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง (ปส.กช.) ในระบบและนอกมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) ร้อยละของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง (ปส.กช.)         
ในระบบและนอกระบบ ที่ เข้ารับการประชุมรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาเอกชน ตามนโยบาย          
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) ร้อยละของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง (ปส.กช.) ใน 
ระบบและนอกระบบ สามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

7. กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน ์ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา จำนวน 90 คน ทั้งหมด 8 โรงเรียน 
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ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทองในระบบและ 
นอกระบบ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

10,000 

รวมวงเงิน (บาท) 10,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) เมษายน - มิถุนายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง  
11. งบประมาณ 10,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ)               

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ เก่ียวกับการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนำแนว
ทางการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สู่การปฏิบัติใน
ระดบัจังหวัด 
      - ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 120 บาท 1 วัน ๆ ละ 1 
ม้ือ จำนวน 90 คน   เป็นเงิน     
      - ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มม้ือละ 50 บาท 1 วัน 
ๆ ละ 2 ม้ือ จำนวน 90 คน เป็นเงิน 
      - ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
      - ค่าวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 

3,600 
 

3,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 

3,600 
 

3,000 
 

1,000 
2,400 

 รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 9,000 - 1,000 10,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : คณะกรรมการประสานและสง่เสรมิการศึกษาเอกชนจงัหวัดอ่างทองในระบบและ
นอกระบบอาจเข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกคน 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ประสาน และจัดทำหนงัสือเชิญประชุม พร้อมหนังสือตอบรบัการเข้า
ร่วมประชุม เพื่อให้มผีู้แทนเข้าร่วมการประชุมครอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางเพ็ญศรี พรพงึพระกาฬ 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ 035 – 614155-6  โทรสาร  035 - 614157 
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่  099 - 4696549 E-mail : pen.prakan99@gmail.com 
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17. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

สว่นท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตคในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 12 ) การพฒันาการเรียนรู ้

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : การบรหิารจัดการระบบการเรยีนรู ้
 (2) ช่ือปัจจัย (F) : การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเดก็หญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษยใ์หม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลกัษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจำทุกปี (E-SAR) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดให้มีการติดตามผลการ
ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ทุกโรง โดยโรงเรียนที่มีผลการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่ำกว่าดี (พอใช้, ปรับปรุง) ให้กรอกข้อมูลตามแบบสรุปการติดตามโรงเรียนที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่ำกว่าเกณฑ์ รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ  การนิเทศ
ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความสำคัญที่จะทำให้มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันที่หน่วยงานต้นสังกัดจะนำไปใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรยีนเอกชน ให้สามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3.2 เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และติดตามการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนให้มีระบบการประกัน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) 
 2) ดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) 

2) โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษามีการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายและแนวทางปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) 
 2) ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนมีความเข้มแข็งพร้อมรับการประเมินจาก
องค์กรภายนอกสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา 
 3) การปฏิบติังานและเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษามคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 4) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาไดร้ับทราบข้อมูลพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จตาม
แนวทางดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 5) หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลในการกำหนดนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) 
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 2) จำนวนโรงเรียนที่รับการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชยประเภท
สามัญศึกษา 

 

7. กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน ์ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชน จำนวน 8 โรงเรียนๆ ละ 3 คน 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการ ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบ
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) 

9,340 

กิจกรรมที่ 2 : นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 1,920 
รวมวงเงิน (บาท) 11,260 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  กรกฎาคม - กันยายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ / โรงเรียนเอกชน 8 โรงเรียน 
11. งบประมาณ 11,260 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ)               

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการ 
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ให้กับผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน ใช้เวลา 1 
วัน (ผู้เข้าประชุมและเจ้าหน้าที่รวม 32 คน) 
     1.1 ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 120 บาท 1 วัน วันละ 1 
ม้ือ เป็นเงิน 
     1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ม้ือละ 50 บาท 1 วัน 
วันละ 2 ม้ือ เป็นเงิน 
     1.3 ค่าวิทยากรภายนอก 2 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง ชั่วโมง
ละ 300 บาท เป็นเงิน 
     1.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  
     1.5 ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 
 

 
 
 
 
 
 

3,840 
 

3,200 
 
 

400 
1,000 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

3,840 
 

3,200 
 

900 
400 

1,000 
 รวมเป็นเงิน 900 8,440 - 9,340 
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ     
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

การศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  
    2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 3 คน คนละ 120 บาท 
4 วัน เป็นเงนิ 
    2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ 1 คน คนละ 120 
บาท  4 วัน เป็นเงิน 

 
 

1,440 
480 

 

 
 

- 

 
 

1,440 
480 

 

 รวมเป็นเงิน 1,920   1,920 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 2,820 8,440 - 11,260 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ผูเ้ข้าร่วมประชุมฯ ทกุคนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมอืด้วยเจล
แอลกอฮอล์ และวัดไข้ 

 

13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสปุรียา มัง่มี   
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์       โทรสาร    
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่      E-mail :   
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18. โครงการติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตคในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 12 ) การพฒันาการเรียนรู ้

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างตอ่เนือ่งตลอดชีวิต 

(2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : การบรหิารจัดการระบบการเรยีนรู ้
 (2) ช่ือปัจจัย (F) : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งดว่นที่   การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       ⬜ โครงการตอ่เนื่อง                 โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วง
วัยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายโดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ในการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโรงเรียนเอกชนและ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการจัดตั้ง โดยเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งแล้วในการดำเนินกิจการของ
โรงเรียนก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนจะเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา
แล้ว จะมีความรู้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันให้ผู้เรียนและประชาชนเกิดความ
มั่นใจในการตัดสินใจเลือกสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ 
 ดังนั้น ในการติดตามเพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษาของโรงเรยีนนอกระบบ จึงมคีวามสำคัญทีจ่ะทำให้
มข้ีอมูลสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่หน่วยงานต้นสังกัดจะนำไปใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบาย 
รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 
 3.2 เพื่อติดตามส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) โรงเรียนนอกระบบมีข้อมูลพื้นฐานตามระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล (PEDC) ครบถ้วน 



 
 

149 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) โรงเรียนนอกระบบมีข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาครบถ้วน 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) โรงเรียนนอกระบบมีข้อมูลพื้นฐานการดำเนินกิจการของโรงเรียนตามระบบศูนย์กลางบูรณาการ
ข้อมูล (PEDC) 
 2) โรงเรียนนอกระบบมีข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) จำนวนโรงเรียนนอกระบบมข้ีอมูลพื้นฐานตามระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล (PEDC) ครบถ้วน 
 2) ร้อยละ 100.00 ของโรงเรียนนอกระบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษาครบถ้วน 

 
7. กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน ์ 
  โรงเรียนนอกระบบ จำนวน 5 โรง 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยไม่มีการประเมินหรือตัดสินคุณภาพ 1,920 
กิจกรรมที่ 2 : รายงานผลการติดตามเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 3,580 

รวมวงเงิน (บาท) 5,500 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  มีนาคม - เมษายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนอกระบบ จำนวน 5 โรงเรียน / สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
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11. งบประมาณ 5,500 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ)          

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอก
ระบบ โดยไม่มีการประเมินหรือตัดสินคุณภาพ (รอบท่ี 1) 
มีนาคม-เมษายน 2566 
     1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 3 คน ๆ ละ 120 บาท 
ตอ่วัน จำนวน 2 วัน 

     1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ 1 คน ๆ ละ 120 
บาท ต่อวัน จำนวน 2 วัน      
(รอบท่ี 2) พฤษภาคม-กรกฎาคม 2566 
     1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 3 คน ๆ ละ 120 บาท 
ต่อวัน จำนวน 2 วัน 
     1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ 1 คน ๆ ละ 120 
บาท ตอ่วัน จำนวน 2 วัน      

 
 
 
- 
 

 
 
 

720 
 

240 
 
 

720 
 

240 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 รวมเป็นเงิน - 1,920 - 1,920 
2 กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการติดตามเพื่อส่งเสริมการจัด

การศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 
- ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการจัดเก็บข้อมูลสรุปและ

รายงาน 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3,580 
 

 
 

3,580 

 รวมเป็นเงิน - - 3,580 3,580 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - 1,920 3,580 5,500 

     (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 12.2 การบริหารความเสี่ยง : ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ และวัดไข้ 
 

13. หนว่ยงานรบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวสปุรียา มัง่มี   
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ 035 – 614155-6  โทรสาร  035 - 614157 
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่  099 - 4696549 E-mail : pen.prakan99@gmail.com 
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19. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 1 ด้านความมั่นคง 

(1) เป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสขุ  
(2) ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 1 ) ความมั่นคง 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  ประเทศชาติมิีความมั่นคง ในทุกมิตแิละทุกระดับเพิ่มข้ึน 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
 (2) ช่ือปัจจัย (F) : เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สถานที่ และระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.4 เพิม่จำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มทีักษะที่
เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถงึทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรบัการจ้างงาน การมงีานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2573                                       
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การจัดการศึกษาเพือ่ความปลอดภัย 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนือ่ง                 โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อยสบิสองป ีตัง้แต่ก่อนวัยเรยีนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็กถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ เป็นปัจจัยในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเด็ก หรือคนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา   
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็น    
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทย ที่ มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้    
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนไปสู่เป้าหมาย ควบคู่ไปกับปัจจัยอื่น ๆ อาทิ เช่น ด้านความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อม สังคม ชุมชนเศรษฐกิจ ภัยคุมคามรูปแบบต่าง ๆ  และเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานดังกล่าวให้
เป็นไปตามเป้าหมาย รัฐบาลจึงกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว   
 และเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นระบบอย่างมเีอกภาพ จึงจัดทำ
แผนระดับที่ 2 และ 3 เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) เป้าหมายคนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่  ๒๑ สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑                   
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21  
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           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตคน (รอง) เป้าหมาย คน
ไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ไดร้ับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น แนวทางการพัฒนา 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เช่ือมต่อกับโลกการทำงาน 4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่ม
เพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เช่ือมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปญัญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ได้กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับ
หมุดหมาย เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
โลกยุคใหม่ มี คุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งพลิกโฉม ฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคนได้อย่างสงบสุข  กลยุทธ์ที่ 1.2 
พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและ
การทำงาน โดย 1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 2) การยกระดับการ
อาชีวศึกษา  5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (1) การแก้ไขภาวะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน 
โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่ เหมาะสม รวมทั้ งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้                  
แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเสน้ทางการเรียนรู ้การประกอบอาชีพ และ 
การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียน 
ทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้    
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เปา้หมาย ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ การศึกษาที่มี
คุณภาพตาม มาตรฐานสากล มีทักษะที่ จ้าเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ 
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มนีิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง ต่อเนือ่งตลอดชีวิตและ เป็นพลเมืองที่ดี 
รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ รับผิดชอบ และมีจิต สาธารณะ ข้ันตอนที่ ๓ การสนับสนุนกลไกการดำเนินงาน     
ในระดับพื้นที่และต้นสังกัด 3.4 พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความในการเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กำหนดวิสัยทัศน์ “คนไทย   
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายด้านผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียน  
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ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย (1.3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  และยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย (2.1) กำลังคนมีทักษะที่จำเป็น
และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ    
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพ บริบท สถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อผู้เรียน อาทิเช่น ภัยความรุนแรงที่เกิดจากมนุษย์            
ภัยทางสื่อออนไลน์ ภัยคุกคามทางเพศ ภัยปัญหายาเสพติดรูปแบบใหม่ ภัยที่เกิดจากการกลั่นแกล้ง บูลลี่                
ของผู้เรียน ซึ่งหน่วยงานการศึกษาต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้     
กับผู้เรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถงึภัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
การเพิ่มสมรรถนะ ทักษะ ความสามารถด้านอาชีพให้กับผู้เรียน จึงกำหนดเป็นวาระเร่งด่วน (Quickwin) ข้อที่ 
1) ความปลอดภัยของผู้ เรียน 2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 3) Big Data 4) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) 5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ 6) การศึกษาตลอดชีวิต 7) การจัดการศึกษา
สําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ นอกจากนี้ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย             
4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเน้นย้ำให้หน่วยงานการศึกษา
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
 ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีหน้าที่ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนา้ที่ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดอ่างทอง และต้อง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของผู้เรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน ให้มีความมั่นใจและเช่ือมั่นในการสร้างความปลอดภัยใน
สถานศึกษา และบูรณาการการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีพในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในการบูรณาการความร่วมมือสร้างความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการดำเนินงาน 
 3.2 เพื่อให้ผู้ เรียนมีความปลอดภัยในสถานศึกษา สร้างความมั่นใจ เช่ือมั่นด้านความปลอดภัย          
ในสถานศึกษาให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อฝึกทักษะอาชีพ และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนสายวิชาชีพ ไดพ้ัฒนาฝีมือแรงงาน ทักษะในการ
ต่อยอดอาชีพในอนาคต และสร้างภาวะผู้นำ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
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4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง   
 2) บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง  

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ผู้เรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ฝึกทักษะอาชีพ ประสบการณ์ตรงในสายอาชีพที่เรียน  
 2) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน สร้างความมั่นใจ 
เช่ือมั่น ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ได ้
 3) มีการบูรณาการความร่วมมือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับจังหวัดอ่างทองของหน่วยงาน
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) ผู้เรียน มีความปลอดภัยในสถานศึกษา สร้างความมั่นใจ เช่ือมั่นให้กับ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 
 2) ผู้เรียนสายอาชีพ ได้รับการฝึกทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนสายอาชีพ มีภาะผู้นำ สมรรถนะ  
ในการประกอบอาชีพในอนาคต  
 3) ความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
มีการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดอ่างทอง 
 

6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) จำนวนบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง   
 2) จำนวนหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
 3) จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสภาพรถรับ-ส่งนักเรียนของสถานศึกษา 
 4) จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

 5) จำนวนครั้งที่สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 6) ร้อยละความสำเร็จของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนดำเนินงานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ที่บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนดำเนินงานฯ ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  
 7) ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการตรวจสอบระบไฟฟ้าหรือ ตรวจสภาพรถ
โรงเรียน ตามที่กำหนด 
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 8) ร้อยละ 80.00 ของนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 
7. กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน์  
  1) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  
  2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพืน้ที่จังหวัดอ่างทอง  
  3) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพืน้ที่จังหวัดอ่างทอง 
  4) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัด
อ่างทอง 
  5)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 
   
ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัด
อ่างทอง   

13,000 

กิจกรรมที่ 2 : สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 23,100 
กิจกรรมที่ 3 : สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน 3,900 

รวมวงเงิน (บาท) 40,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดอืน/ปี)  ธันวาคม 2565 - สิงหาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง / สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

11. งบประมาณ 40,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ)     

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 50 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ)    
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120บาท x 1 ม้ือ)    
ค่าวัสดุ 

รวมเป็นเงิน 
 
 

 
- 

 
 

5,000 
6,000 

 

 
- 
 
 

2,000 

 
 

5,000 
6,000 
2,000 

 11,000 2,000 13,000 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2 กิจกรรมที่ 2 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(90 คน x 50 บาท x 3 ม้ือ)    
ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 120บาท x 3 ม้ือ)   
ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 120 x 3 วัน) 
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 600 x 3 ชม.) 
ค่าวัสดุ 
                     รวมเป็นเงิน 

 
 
 
 

1,800 
3,600 

 

 
 

13,500 
2,400 

 
 
 
 

 
 

1,800 

 
 

13,500 
2,400 
1,800 
3,600 
1,800 

5,400 15,900 1,800 23,100 
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 10 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ)    
ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 120บาท x 1 ม้ือ)    
ค่าวัสดุ 
ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล 

รวมเป็นเงิน 

 
- 

 
 

1,000 
1,200 

 
 
 
 

 500 
500 
700 

 
 

1,000 
1,200 
500 
500 
700 

 2,200 1,700 3,900 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 5,400 29,100 5,700 40,000 

         (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : เป็นการบรูณาการความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน ซึ่งไม่มีงบประมาณ  ในการ
ดำเนินงานทีจ่ะจัดสรรใหส้ถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึง่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ช้ีแจง ทำความเข้าใจ รายละเอียดการดำเนินงานให้กบัหน่วยงาน
การศึกษา สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสร้างสัมพนัธภาพที่ดีในการดำเนินงาน โดยไม่มงีบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายให้กบัสถานศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มพฒันาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางภัครดา  เทียนสมบัติ 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการพเิศษ 
               โทรศัพท์ 035 – 614155-6  โทรสาร  035 – 614157 
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่   
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20. โครงการสร้างภูมิคุม้กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 1 ด้านความมั่นคง 

(1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(2) ประเด็น การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 1 ) ความมั่นคง 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  ประเทศชาติมิีความมั่นคง ในทุกมิตแิละทุกระดบัเพิ่มข้ึน 
(2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) ปญัหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปจัจบุัน (เช่น ปัญหายาเสพตดิ ความมั่นคง

ทางไซเบอร์การค้ามนุษย์ฯลฯ) ไดร้ับการแก้ไขจนไมส่ง่ ผลกระทบต่อการบรหิารพัฒนาประเทศ 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สภาพสังคม 
 (2) ช่ือปัจจัย (F) : ระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ และทักษะที่จำเป็น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศการส่งเสริมวัฒนธรรม แห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความ
รุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรม  ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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     การจัดการศึกษาเพือ่ความปลอดภัย 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และสำนักงาน ป.ป.ส.                  
ในฐานะหน่วยงานได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์         
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา โดยดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่ เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง                   
ทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสถานศึกษานับตั้งแต่ช้ันระดับการศึกษาปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยกรอบ               
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.กระบวนการป้องกัน          
2.กระบวนการค้นหา 3.กระบวนการดูแลบำบัดรักษา 4.กระบวนการเฝ้าระวัง 5.กระบวนการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเป็นระบบครบวงจร และมอบหมายหน้าที่ให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ในการอำนวยการบริหารจัดการ ประสานงาน และกำกับติดตามให้เป็นไปในทิศทาง           
และเป้าหมายในการลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานสร้างภูมิคุ้มกันใน เด็กและเยาวชน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และการบูณาการ ประสานความ
ร่วมมือของ   ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เช่ือมโยงสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา
ยาเสพติด  ปีงบประมาณ  2566 ให้มีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้
เป็นไปได้ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแนวทางที่กำหนด โดยบูรณาการความ
ร่วมมือดำเนินงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานการศึกษา ให้
สามารถดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.3 เพื่อติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2566 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดสามารถดำเนินงานตามนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบข้อมูลด้านยาเสพติดได้ภายในระยะเวลาและ
เป้าหมายที่กำหนด  

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ดำเนินงานนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและมีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางดำเนินงานเชิงบูรณาการความร่วมมือ ส่งผลให้ 
นักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 2) สถานศึกษา สามารถรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ปี 2566 และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้ตามเป้าหมาย  
 3) สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอ่างทองขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพิ่มข้ึน 
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6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) ร้อยละ 80.00 ของสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทองทุกสังกัด 
 2) ร้อยละ 80.00 ของสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทองดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบข้อมูลด้านยาเสพติด 
 3) ร้อยละ 80.00 ของสถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนด 
 4) ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาที่รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบข้อมูลด้านยาเสพติดได้
ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด 
  
7. กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน์  
  หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา ในจังหวัดอ่างทอง 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

8,100 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตาม
การใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)   

8,400 

กิจกรรมที่ 3 : จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มิถุนายน 2566 ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง 1,200 
กิจกรรมที่ 4 : ติดตาม และประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข                       2,200 
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลการดำเนินงาน รายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

500 

รวมวงเงิน (บาท) 20,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  ธันวาคม 2565 - สิงหาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง / สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

11. งบประมาณ 20,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ)   
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ตดิและอบายมุข  
กิจกรรมท่ี 1.1  ประชุมคณะกรรมการ  
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 15 คน  ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 

 
- 

 
1,500 

 
- 

 
1,500 

กิจกรรมท่ี 1.2 อบรมวิทยากรขยายผลและผู้ประเมินการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คนๆ ละ 1 ม้ือละ 120 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน  20 คน ๆ ละ 2 ม้ือละ 50 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
 

 
 

- 
- 

1,800 
 

 
 

2,400 
 2,000 

- 
 

 
 
- 
- 
- 

 
 

2,400 
 2,000 
1,800 
6,200 

กจิกรรมท่ี 2.  อบรมรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตาม 
                  การใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)   

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือละ 120 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน  30 คน ๆ ละ 2 ม้ือละ 50 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
 

- 
- 

1,800 
 

3,600 
3,000 

- 
 

- 
- 
- 

3,600 
3,000 
1,800 
8,400 

กิจกรรมท่ี 3.  จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มิถุนายน 2566  

- ค่าวัสดุ/จัดทำป้าย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน ๆ ละ 120 บาท 

 
600 

- 
- 
 

600 
- 

600 
600 

1,200 

กิจกรรมท่ี 4  ติดตาม และประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข                       

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ ละ 1 ม้ือละ 120 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน  10 คน ๆ ละ 2 ม้ือละ 50 บาท 
 

- 
- 

1,200 
1,000 

- 
- 

1,200 
1,000 
2,200 

กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการดำเนินงาน รายงานศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 
- ค่าวัสดุ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

500 

 
 

500 
รวมเป็นเงิน 4,200 14,700 1,100 20,000 

  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง :  
 1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Nispa ระบบ Catas
และการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอยู่ในระดับน้อย 
 12.2 การบริหารความเสี่ยง :  
 1) แจ้งหนังสือราชการและประสานผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 
 2) วางแผนการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3) จัดทำคู่มือการดำเนินงานระบบ Nispa ระบบ  Catas และการดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข                          
 

13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มพฒันาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอา่งทอง   
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาววิภาดา พัฒวี 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
               โทรศัพท์ 035 – 614155-6  โทรสาร  035 – 614157 
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่จำเป็นในโลกดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

165 

1. โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและยกระดับการศึกษาไทยในระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 12 ) การพฒันาการเรียนรู ้

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : การบรหิารจัดการระบบการเรยีนรู ้
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : กิจกรรมพฒันาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ มุง่เน้นการพฒันาโรงเรียนควบคู่กับการพฒันาครู 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรยีนที่จำเป็นในโลกดิจทิัล 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลกัษณะโครงการ       โครงการตอ่เนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้วางกรอบเป้าหมายหลัก
ของการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ข้อย่อยที่ 12 กำหนดให้การพัฒนาเพื่อให้กำลังคนมีสมรรถนะสูง และ
เป้าหมายด้านการมุ่งสูส่ังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ข้อย่อยที่ 12 เช่นกัน ซึ่งการขับเคลื่อนคุณภาพของ
สังคมสู่เป้าหมายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมนั้น ด้านการศึกษา ต้องให้เป็นไปภายใต้กรอบสิทธิและหน้าที่ของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดไว้ว่า รัฐตอ้งดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 
ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพราะมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่สำคัญที่สดุ ซึ่งเด็กหรือคนไทยในอนาคตต้องมคีวามพร้อมทั้งด้านรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
และด้านสังคมอย่างสมดุล มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น   มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เหมาะสม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถ่ินของไทย มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร  
นักคิดนักวางแผนและคนยุคใหม่ จะต้องมีสัมมาอาชีพและสามารถพัฒนาตามความถนัดของตนเองสู่การมี
สมรรถสูง และในการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพ 
ตามกลยุทธ์ย่อยของการพัฒนาในภาพรวม ซึ่งการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาที่สำคัญที่จะนำ
คนสู่เป้าหมาย ควบคู่กับปัจจัยอื่นๆในการพัฒนาทุกมิติ เช่นการบูรณาการร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระบบสู่คุณภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-
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2579)  กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข” สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายที่แท้จริงด้านผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่การ
เรียนรู้ในสตวรรษที่  ที่ 21 (3Rs 8Cs) ซึ่งยุทธศาสตร์ ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างขีดคาม
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ข้อที่ 1 
กำหนดให้ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ โดยใน
การขับเคลื่อนดังกล่าว ต้องอาศัยหลากหลายแนวทาง ปัจจัยและวิธีการ เช่น กระบวนการบริหารจัดการ 
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและได้ประสิทธิผลต้องประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร 
จัดการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัด
สัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นอย่างด ี โดยต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน  

การสร้างเครือข่าย ในการทำงานในแต่ละพื้นที่ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนากระบวนการทำงานและ
สร้างนวัตกรรมในการทำงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ รองรับ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป้าหมายที่สำคัญที่สุดด้าน
หนึ่งคือการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกระดับ สู่สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรที่
ยั่งยืน  

ดังนั้น  สำนักงานศึกษาธิการจังห วัดอ่ างทอง จึงได้จัดทำโครงการ Innovation For Thai 
Education  ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาไทย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งระบบ การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
และจะนำผู้เรียนไปสู่การเป็นผู้มีสมรรถนะที่เข้มแข็ง มีทักษะที่สำคัญพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 มี
สมรรถนะที่จำเป็นในโลกดิจิทัล มีทักษะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และเป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้
ความสามารถ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และด้านสังคมอย่างสมดุล มีจิตสาธารณะ
และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น เป็นผู้มีความมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เหมาะสม มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ใส่ใจในการ
อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถ่ินของไทย มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิตและพัฒนาตนเองให้เป็นคนไทยที่มทีักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด นักวางแผนและคน ยุคใหม่จะต้องมีสัมมา
อาชีพและสามารถพัฒนาตามเต็มตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง สู่การมีสมรรถนะ ที่สูงข้ึนและได้รับ
การพัฒนาที่เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ
นิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมทั้ง การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศแบบบูรณาการ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และการ
วิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
 3.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดอ่างทอง 
 3.4 เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีทักษะและส่งเสริมความเป็นเลิศในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่จำเป็นในโลกดิจิทัล 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1) จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ                                      จำนวน 15 โรง 

  2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ      จำนวน 95 คน 

 - ผู้บริหารสถานศึกษา(หรอืผู้แทน) ทุกสังกัดในจังหวัดอ่าง         จำนวน 15 คน 
 - ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ    จำนวน 60 คน 
- ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดอ่างทอง        จำนวน 10 คน            

 - ภาคีเครอืข่ายทางการศึกษาในพืน้ทีจ่ังหวัดอ่างทอง         จำนวน 10 คน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) สถานศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนและนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษา ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิให้สูงข้ึน 
  2) สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความ

ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) จังหวัดสามารถสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 หน่วยงานทางการศึกษาทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับสถานศึกษา มีการบูรณาการความ
ร่วมมือสู่การยกระดับคุณภาพด้านการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนและเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา สร้างและ
พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ / ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ / ด้านวัตกรรมการนิเทศภายในและ         
ร่วมนิเทศ ร่วมติดตาม และประเมินผล ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองในการพัฒนา
คนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่  21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ของ
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กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบข้ัน
พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) และทำให้ศักยภาพการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรเพิ่มข้ึน 
 
6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) ร้อยละ 100.00 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา  เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง 

 2) ร้อยละ 100.00 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและ
การวิจัยทางการศึกษาที่ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
และคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพ 

 3) จำนวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการด้านการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่หลายระดับ 
 4) ร้อยละ 100.00 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  1) จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ                                      จำนวน 15 โรง 

  2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ      จำนวน 95 คน 

 - ผู้บริหารสถานศึกษา(หรอืผู้แทน) ทุกสังกัดในจังหวัดอ่าง         จำนวน 15 คน 
 - ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ    จำนวน 60 คน 
 - ศึกษานิเทศกแ์ละบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดอ่างทอง        จำนวน 10 คน            
 - ภาคีเครอืข่ายทางการศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดอ่างทอง         จำนวน 10 คน  

สว่นท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯและวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อย ของการดำเนินการโครงการของปีงบประมาณ 2565 เพื่อหาทางพัฒนาการขับเคลื่อน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

7,400 

กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาสู่นวัตกรรมอ่างทอง และนำผลการ
ประเมินทางการศึกษามาใช้ยกระดับคุณภาพ 

27,300 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านการบริหาร ด้าน
การจัดการเรียนรู้และด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามโดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ 

11,600 
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

Focus Group โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด  จำนวน 13 ด้าน ของเกณฑ์การ
ประเมิน ตามแนวปฏิบัติของโครงการ  IFTE  จังหวัดอ่างทอง   
กิจกรรมที่ 4 : จัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องตาม
โครงการ  IFTE และเผยแพร่ผลงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ IFTE จังหวดั
อ่างทอง (Best  Practice) ของโครงการ ทัง้ 3 ดา้น จำนวน 15 โรงเรียน 45 ผลงาน 

33,780 

กิจกรรมที่ 5 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์จุดเด่น จุด้อยและหาแนวทางพัฒนานวัตกรรม และสรุปผลการ
ขับเคลื่อนโครงการ ฯปีงบประมาณ 2566 และจัดทำรายงานผลการดำเนินการขบัเคลื่อนโครงการฯ วิเคราะห์
แนวทางนำผลการประเมินทางการศึกษามาใช้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเผยแพร่ผลงานที่เป็น Best  Practice 
ของโครงการ 

2,200 

กิจกรรมที่ 6 : ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคร่วมกับ ศธภ. / ร่วม
ระดับ สป. 

3,720 

รวมวงเงิน (บาท) 86,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดอืน/ปี) มกราคม - กันยายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
11. งบประมาณ 86,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชีแ้จงแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯและ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของการดำเนินการโครงการของ
ปีงบประมาณ 2565 เพื่อหาทางพัฒนาการขับเคลื่อน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานและ
กรรมการนิเทศ ติดตามฯระดับจังหวัด จำนวน 10คน (10 คน 
×120 บาท ×1 ม้ือ=) 
2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับตัวแทนบุคลากรของสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ (15 คน ×120 บาท ×1 ม้ือ) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงาน 2 ม้ือ ( เช้า / 
บ่าย) (10 คน ×10 บาท ×2 ม้ือ) 
4. ค่าอาหารว่างสำหรับตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ (15 
คน ×50 บาท ×2 ม้ือ) 
5. ค่าป้ายการประชุมฯโครงการ 1 แผน่  
6. ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสำหรับกรรมการ
ดำเนินงานและโรงเรียนที่เข้าร่วมฯจำนวน 60 เล่ม  (25 เล่ม 
× 60 บาท  = 1,500)  

-  
 
 
 

1,200 
 
 

1,800 
 
 

1,000 
 

1,400 
500 

1,500 

- 7,400 
 
 
 

1,200 
 
 

1,800 
 
 

1,000 
 

1,400 
500 

1,500 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาสู่นวัตกรรม
อ่างทอง และนำผลการประเมินทางการศึกษามาใช้ยกระดับ
คุณภาพ 
1. ค่าจัดจ้างทำเล่มคู่มือและแนวทางประเมินนวัตกรรมตาม
โครงการ (60 คน ×60  บาท ) 
2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 60 คน × 
120 บาท ×1ม้ือ  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะศึกษาดูงาน 60 คน 
×50 บาท ×2 ม้ือ  
4. ค่าจัดจ้างเหมารถสำหรับนำคณะศึกษาดูงาน ณ แหล่ง
เรียนรู้ ไป-กลับ 1 วัน  
5. ค่าป้ายศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้   

-  
 
 

3,600 
 

7,200 
 

6,000 
 

10,000 
500 

- 27,300 
 
 

3,600 
 

7,200 
 

6,000 
 

10,000 
500 

3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการบรหิาร ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการนิเทศ 
กำกับ ติดตามโดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ 
Focus Group โดยคณะกรรมการขับเคลือ่นระดับจังหวัด  
จำนวน 13 ด้าน ของเกณฑ์การประเมิน ตามแนวปฏิบัติของ
โครงการ  IFTE  จังหวัดอ่างทอง  ดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและขับเคลื่อน
โครงการ จำนวน 10 คน × 120  บาท × 1 วัน  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ขับเคลือ่นโครงการ 2 ชุด  ๆละ 5 คน รวม จำนวน 10 คน × 50 
บาท × 2 × 1 วัน  
3. ค่าอาหารกลาลางวันคณะผู้เข้ารับการนิเทศแบบ Focus 
Group ของ การนิเทศ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 45 
คน ×  120 บาท × 1 วัน  
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะตัวแทนจากสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการนิเทศติดตาม แบบ Focus Group และ
ขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 10 คน × 50 บาท × 2 วงรอบ× 1 วัน  
5. ค่าสำเนาเอกสารหลักเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาตาม
แนวทางของโครงการฯ จำนวน 60 เล่ม × 50 บาท  
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4 จัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน การพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องตามโครงการ  IFTE และเผยแพร่
ผลงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีร่วม
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ IFTE จังหวัดอ่างทอง (Best  Practice) ของโครงการ 
ท้ัง 3 ด้าน จำนวน 15 โรงเรยีน 45 ผลงาน ดังนี ้ 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานการ
พัฒนานวัตกรรม 3 ด้าน ด้านละ 3 คน รวม  9  คน (9 คน 
×1,200 บาท ×2 ช.ม.) 
2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการพิจารณาผลงานการ
พัฒนานวัตกรรม จำนวน  9 คน ×120 บาท × 1 ม้ือ  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย สำหรับคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานการพัฒนานวัตกรรมจำนวน9คน×50 บาท×2 ม้ือ  
4. ค่าโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน/บุคลากรที่ชนะการประกวด
ผลงานนวัตกรรมทั้ง 3 ดา้น / จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร
ของสถานศึกษาหรือกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 
การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จำนวน 
3 ด้านๆละ 5 รางวัล ดงัน้ี  
4.1  นวัตกรรมด้านการบริหาร จำนวน 5 รางวัล  
รางวัลที่ 1 ที่ 2 และ3 จำนวน  3,000 บาท 2,000 และ 1,000 
บาท ชมเชย 2 รางวัล  ๆละ 500 บาท ตามลำดับ 
4.2  นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน จำนวน 5 
รางวัล ดังน้ี รางวัลที่ 1 ที่ 2 และ 3 จำนวน ละ 3,000 บาท 
2,000 และ 1,000 บาท ชมเชย 2 รางวัล  ๆละ 500 บาท  
4.3 นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จำนวน 5 
รางวัล ดังน้ี รางวัลที่ 1 ที่ 2 และ 3 จำนวน 3,000 บาท 2,000 
และ 1,000 บาท ชมเชย 2 รางวัล  ๆละ 500 บาท 
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5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์จุดเด่น จุด้อยและหาแนวทาง
พัฒนานวัตกรรม และสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ ฯ
ปีงบประมาณ 2566 และจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ วิเคราะห์แนวทางนำผลการประเมินทาง
การศึกษามาใช้ ยกระดับผลสมัฤทธิ์ และเผยแพร่ผลงานท่ีเป็น 
Best  Practice ของโครงการ 
1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ วิเคราะห์ จุดเด่น จุด
ด้อยผลงานและวางแนวดำเนินงานพัฒนา นวัตกรรม ใน
ปีงบประมาณ 2566 จำนวน  10 คน ×120  บาท × 1 ม้ือ  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย ) สำหรับคณะกรรมการ
วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อยผลงานและวางแนวดำเนินงานพัฒนา 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

นวัตกรรมในปีงบประมาณ 2567 จำนวน  10 คน × 50บาท ×2ม้ือ  
6 ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและร่วมประชุมแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร้ะดับภาคร่วมกับ ศธภ. / ร่วมระดับ สป. 
- 3,720 - 3,720 

 รวมท้ังสิ้น (แปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 21,000 65,000 - 86,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : 
 1) บคุลากรของหน่วยงานทางการศึกษา หรอืบุคลากรของสถานศึกษาขาดความตระหนักและ

ไม่ให้ความสำคัญ ของการเข้าร่วมโครงการฯ (จากข้อมลูและสถิติของปทีี่ผ่านๆมาไม่มี ร.ร.สง่ผลงานการพฒันา
นวัตกรรม ทัง้ 3 ด้านเข้าประกวด) 

 2) บคุลากรขาดแรงจงูใจในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเนือ่งจากขาดงบประมาณในการ
จัดทำผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและขาดงบฯสนับสนุนที่ตัวบุคคลโดยตรง 

 3) หากเกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาอาจส่งผลทำให้ต้องปรับ
กิจกรรมการประชุม การจัดแสดงนิทรรศการ ประกวดผลงานและเสนอผลงานนวัตกรรมอาจจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการดำเนินการประชุมในรปูแบบอื่นแทน 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง :   
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมกันมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้
มีความเข้าใจและเกิดความอยากเข้าร่วมโครงการ 
  2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลโดยตรงจากการประกวดผลการ
พัฒนานวัตกรรมทั้ง 3 ด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความสนใจมากขึ้น 
  3) วางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่ต้องนำคนมารวมกันกันเปลี่ยนแนวทาง
และกิจกรรมจาก Onsite เป็น Online หรือจัดกลุ่มย่อยแบบอื่นๆแทน หรือลดจำนวนคน แต่อาจใช้เวลา
ดำเนินการโดยใช้จำนวนวันเพิ่มข้ึน 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นายศุภวัฒน์  เคนภาวะ 
               ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิม่โอกาสให้คนทุกชว่งวัยเข้าถึงการบริการการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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1. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนินงานทุนการศึกษา 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมในทุกมติ ิ
(2) ประเด็น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทกุมิต ิ

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 17 ) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดบัประเดน็แผนแมบ่ทฯ (Y2)  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพิ่มข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุม่เป้าหมายเพื่อแก้ปญัหาเฉพาะกลุ่ม 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) มรีะบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพเิศษได้ครอบคลมุมากยิง่ข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : การบรกิารข้ันพื้นฐาน 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสงัคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่ม
ที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทกุช่วงวัย 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการบริการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

สว่นท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อยสบิสองป ีตั้งแต่ก่อนวัยเรยีนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็กถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ เป็นปัจจัยในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
ไปสู่ เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเด็ก หรือคนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้ งกาย 
ใจ สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ 
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัย 
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ 
เป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนาคนไปสู่เป้าหมาย ควบคู่ไปกับปัจจัยอื่น ๆ และเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รัฐบาลจึงกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งพตนเอและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  
โดยด้านการศึกษามุ่งเน้นการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษา 
เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดแูลเปน็พิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมลำ้
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ทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึง
ระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ประชาชนและเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นระบบอย่างมีเอกภาพ จึงจัดทำ
แผนระดับที่ 2 และ 3 เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) เป้าหมายคนไทย 
มกีารศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างตอ่เนือ่งตลอดชีวิต แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
แนวทางการพัฒนา  
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตคน (รอง) เป้าหมาย 
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนย่อย 
การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน แนวทางการพัฒนา 1) จัดให้ 
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของ
ความรุนแรงต่างๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเช้ือ และบุคคลที่ต้องการ 
การดูแลเป็นพิเศษ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ความเช่ือมโยงกับเป้าหมายหลัก จำนวน 2 เป้าหมาย 
ได้แก่เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ในด้านการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทาง
สังคม เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิต และเป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
โดยการสนบัสนุนให้กลุม่เปราะบางและผูด้้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนช้ันทางเศรษฐกิจและสงัคมสงูข้ึน และ
มีเป้าหมายและผลลัพธ์ขอการพัฒนาระดับหมุดหมายจำนวน 2 เป้าหมาย คือ 1) ครัวเรือนมีแนวโน้ม
กลายเป็นครัวเรือนยากจนขามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้น 
จากความยากจนได้อย่างยั่งยืน  2) คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
กลยุทธที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือน กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
และการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคณุภาพ จัดสรรเงิน อุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจน
ข้ามรุ่น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้
บนพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือ
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เด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม และหมุดหมายที่ 12 
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต มีความเช่ือมโยงกับ
เป้าหมายพหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 2 เป้าหมาย ไดแ้ก่ เป้าหมายที่ 2) 
การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาส และความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรยีนรู้สำหรับผูท้ี่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ และ
มีเป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมายจำนวน 3 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยคุใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก สามารถ
ดำรงชีวิตร่วมกันในสังคนได้อย่างสงบสุข 2) กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ
ผลิตเป้าหมาย และความสามารถสร้างงานอนาคต 3) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เป้าหมาย ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ 
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดี  
รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ข้ันตอนที่ 3 การสนับสนุนกลไกการดำเนินงาน 
ในระดับพื้นที่และต้นสังกัด 3.4 พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อตอ่การพัฒนาผู้เรียนให้
เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความพร้อมในการเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กำหนดวิสัยทัศน์   
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายด้านผู้เรียน  
มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (3Rs8Cs) มีหลักการ 
จัดการศึกษา 1) หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 2) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง  
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีหลักประกันว่า 
เด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาทุกคน สำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ทุกคนสามารถเข้าถึง
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมีคุณภาพ กำลังแรงงานมีทักษะ 
ที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ  
กลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษา และการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม มีการเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ 
เพื่อการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส  
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาค 
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการประกันโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษา 
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ข้ันพื้นฐานให้แก่ผู้ เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อาทิ การจัดหาทุนและ 
แหล่งทุนทางการศึกษา เป็นต้น 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้อยโอกาสความเท่าเทียม ความเสมอภาค 
ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้ 
การจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานการศึกษาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
ให้ เป็ นรูปธรรม  ต่อ เนื่ อง ส ำนั ก งาน ศึกษาธิการจั งห วัดอ่ างทอง ซึ่ งมี หน้ าที่ ป ฏิบั ติ ภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการ 
ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และภารกิจเกี่ยวกับราชการ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้เรียน โดยนโยบายจุดเน้นข้อที่ 3 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ ทุกระดับทุกประเภท ตามความต้องการในรูปแบบที่เหมาะสม ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนนิงานทุนการศึกษา ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาการดำเนินงานทุนการศึกษาทั่วไป ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และ
ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การดำเนินงานเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เป็นธรรม โปร่งใส ถูกตอ้ง 
 3.2 เพื่อติดตามผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ ได้รับ
ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนการศึกษาอื่นๆ มีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ อย่างตอ่เนื่อง 
 3.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสเด็กและเยาวชนของจังหวัดอ่างทองที่มีความประพฤติดี  
มวิีนัยมีคุณธรรม หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1) นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุกคน    

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
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  1) การดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และทุนการศึกษาอื่น ๆ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้อง  มีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลืออยา่งต่อเนื่อง 

  2) นักเรียนและนักศึกษาของจังหวัดอ่างทอง ที่มีความประพฤติดี มีวินัย มีคุณธรรม หรือเป็น
ผู้ดอ้ยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) มีการขับเคลื่อน พัฒนาการดำเนินงานทุนการศึกษาทั่วไป  ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย เป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้อง 
 2) มีการติดตามผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์และทุนการศึกษาอื่น ๆ นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง 
 3) มีการเสริม สนับสนุน และให้โอกาสเด็กและเยาวชนของจังหวัดอ่างทองที่มีความประพฤติดี  
มีวินัย มีคุณธรรม หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึน ได้เรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน 
เหมาะสมตามช่วงอายุและความสามารถ   
 
6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) จำนวนนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15   
 2) จำนวนครั้งกำกับ ติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ                
 3) จำนวนนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิฯ ทุกคน   
 4) ร้อยละ 100.00 ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 มีความประพฤติ
ดี มีวินัย ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกดว้ยความยุติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง 
 5) ร้อยละ 100.00 ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้รับการติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือ ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา 
 6) ร้อยละ 100.00 ของนักเรียนทุนฯ ได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ มีการรายงานผลการเรียน
ตามกำหนด มีความประพฤติดี มีวินัย ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา 
 7) ร้อยละ 100.00 ความสำเร็จของการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ประเภทต่าง ๆ ด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม ถูกต้อง ติดตามนักเรียนทุนการศึกษา อย่างเป็นระบบ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
 นักเรียนและนักศึกษาของจังหวัดอ่างทอง ทุกสังกัด 
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ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : งานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.1.1 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 23,800 
กิจกรรมที่ 2 : งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 14,750 
กิจกรรมที่ 3 : งานทุนการศึกษาอ่ืนๆ 9,850 

รวมวงเงิน (บาท) 48,400 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  ตลุาคม 2565 - สิงหาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ . ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง / สถานศึกษาของนักเรียนทุนฯ 
11. งบประมาณ 48,400 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 งานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

1.1 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 
1) ค่าอาหารกลางวัน กรรมการและคณะทำงาน  

(15 คน X 120 บาท X 2 ม้ือ) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรรมการและ

คณะทำงาน  
(15 คน X 50 บาท X 4 ม้ือ) 

3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นักเรียนที่เข้ารับ
การสัมภาษณ์ (30 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ) 

  4) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
5) ค่าวัสดุ 
6) ค่าเบี้ยเลี้ยง กรรมการและคณะทำงาน  

(15 คน X 120 บาท X 2 วัน) 
7) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

1.2 กำกับ ติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง กรรมการและคณะทำงาน 

(15 คน X 120 บาท X 2 วัน) 
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
3) ค่าวัสดุ 
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1,500 
 
 
 

1,000 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 

3,600 
 

3,000 
 
 

1,500 
 

1,500 
2,000 
3,600 

 
1,000 

 
3,600 

 
2,000 
2,000 

 รวมเป็นเงิน 
 
 

7,200 12,600 4,000 23,800 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2 กิจกรรมที่ 2 งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
2.1  มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิฯ  

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรรมการและ
คณะทำงาน (15 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ) 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นักเรียนทุนฯ และ
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ 
(50 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ) 

3)  ค่าวัสดุ     

-  
 

750 
 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 

750 
 
 

2,500 
 
 

1,000 

 กิจกรรมที่ 2 (ต่อ) งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อม
เกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
2.2 กำกับ ติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง กรรมการและคณะทำงาน 
(10 คน X 120 บาท X 5 วัน) 

2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
3) ค่าวัสดุ 
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3,000 
1,500 

 รวมเป็นเงิน 6,000 6,250 2,500 14,750 
 กิจกรรมที่ 3 งานทุนการศึกษาอ่ืนๆ 

1) ค่าอาหารกลางวัน กรรมการและคณะทำงาน  
(15 คน X 120 บาท X 2 ม้ือ) 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรรมการและ
คณะทำงาน  
(15 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ) 

3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นักเรียนทุนฯ และ
ครูผูดู้แลนักเรียนทุนฯ 
(30 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ) 

      4) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
      5) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
- 
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2,000 
2,000 
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3,600 

 
 

750 
 
 

1,500 
 

2,000 
2,000 

 รวมเป็นเงิน - 9,850 - 9,850 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 13,200 28,700 6,500 48,400 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : ข้ันตอน/กระบวนการดำเนนิงานแตล่ะกิจกรรม มหีลายข้ันตอน แตร่ะยะเวลาในการ
ดำเนินงาน แต่ละข้ันตอนค่อนข้างน้อย 
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  12.2 การบริหารความเสี่ยง : วางแผนการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ช้ีแจงแนวทาง
การดำเนินงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบล่วงหน้าก่อน   
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มพฒันาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นายวิทวัส เฟื่องศิลป ์
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
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1. โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 1 ด้านความมั่นคง 

(1) เป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
(2) ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 1 ) ความมั่นคง 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  ประเทศชาติมิีความมั่นคง ในทุกมิตแิละทุกระดับเพิ่มข้ึน 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) คนไทยมีความจงรักภักดี ซือ่สัตย์ พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสงูข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : กลไกบริหารจัดการ 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : การบรูณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 12 กำลงัคนมีสมรรถนะสงูตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 1 การปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทกุช่วงวัย 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนรุักษ์ สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ด้วยการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนั้น เป็นการแสดงออก             
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยในด้านต่าง ๆ การจัดงานพระราชพิธี คืองานที่พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดไว้เป็นประจำตามราชประเพณี สืบมาแต่โบราณ หรืองานพระราช
พิธีที่ทรงพระราชดำริ มีพระราชประสงค์ให้จัดทำข้ึน พระราชพิธีเป็นงานหลวงสำหรับพระมหากษัตริย์             
รัฐพิธี คือ งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธีมีหมายกำหนดการที่กำหนดไว้  
เป็นประจำ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน ในปัจจุบันมีรัฐพิธีต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรี
และบุคคลสำคัญจะไปเฝ้ารบัเสด็จ เช่น วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันปิยมหาราช ฯลฯ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญของงานพระราชพิธีและรัฐพิธี จึงจัดให้
บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานพระราชพิธีและรัฐพิธีกับจังหวัดอ่างทอง          
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณี           
และภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐาน     
ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้มีความสันตสิุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ      
ของการน้อมรำลึกถึงความสำคัญเนื่องในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีในวันสำคัญตา่ง ๆ 
 3.2 เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดตี่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1) บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 

  1) บคุลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญทางศาสนาและแสดง
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย 

 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ   
ของงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 
 2) บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีความจงรั กภักดีต่อชาติ ศาสนา                   
และพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย 
 
6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2) ร้อยละ 100.00 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึง
ความสำคัญทางศาสนา และแสดงความจงรักภักดีต่อชาต ิศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดี
งาม รักความเป็นไทย 
  
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน์  
  บุคลากรในสงักัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  จำนวน  31  คน 
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ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

17,000 

รวมวงเงิน (บาท) 17,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  ตลุาคม 2565 - กันยายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ  ตามทีจ่ังหวัดอ่างทองกำหนด  
11. งบประมาณ 17,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1  
พิธีถวายราชสักการะเน่ืองใน"วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว"วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

 
- 

 
500 

 
- 

 
500 

รวมเป็นเงนิ - 500 - 500 
2 กิจกรรมที่ 2  

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 13 ตุลาคม 2565 

 
- 

 
2,000 

 
500 

 
2,500 

รวมเป็นเงิน - 2,000 500 2,500 
3 กิจกรรมที่ 3 

วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) วันที่ 23 ตุลาคม 2565 

 
- 

 
2,000 

 
500 

 
2,500 

รวมเป็นเงิน - 2,000 500 2,500 
4 กิจกรรมที่ 4 

วันพระบิดาแห่งฝนหลวงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
 
- 

 
500 

 
- 

 
500 

รวมเป็นเงิน - 500 - 500 
5 กิจกรรมที่ 5 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
/ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2565 

 
- 

 
2,000 

 
500 

 
2,500 

รวมเป็นเงิน - 2,000 500 2,500 
6 กิจกรรมที่ 6 

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2566 
 
- 

 
500 

 
- 

 
500 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

รวมเป็นเงิน - 500 - 500 
7 กิจกรรมที่ 7 

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) 
วันที่ 18 มกราคม 2566 

 
- 

 
500 

 
- 
 

 
500 

รวมเป็นเงิน - 500 - 500 
8 กิจกรรมที่ 8 

"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน 
วันที่ 31 มีนาคม 2566 

 
- 

 
500 

 
- 

 
500 

รวมเป็นเงิน - 500 - 500 
9 กิจกรรมที่ 9 

งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 
 
- 

 
500 

 
- 

 
500 

รวมเป็นเงิน - 500 - 500 
10 กิจกรรมที่ 10 

พิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ 
 
- 

 
500 

 
- 

 
500 

รวมเป็นเงิน - 500 - 500 
11 กิจกรรมที่ 11 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
วันที่ 6 เมษายน 2566 

 
- 

 
500 

 
- 

 
500 

รวมเป็นเงิน - 500 - 500 
12 กิจกรรมที่ 12 

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
วันที่ 25 เมษายน 2566 

 
- 

 
500 

 
- 

 
500 

รวมเป็นเงิน - 500 - 500 
13 กิจกรรมที่ 13 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันที่ 
3 มิถุนายน 2566 

 
- 

 
500 

 
500 

 
1,000 

รวมเป็นเงิน - 500 500 1,000 
14 กิจกรรมที่ 14 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 

 
- 

 
1,500 

 
500 

 
2,000 

รวมเป็นเงิน - 1,500 500 2,000 
15 กิจกรรมที่ 15 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 
- 

 
1,500 

 
500 

 
2,000 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 

รวมเป็นเงิน - 1,500 500 2,000 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - 14,000 3,000 17,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : บุคลากรในสังกัดสำนกังานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการไม่ถึงร้อยละ100 
  12.2 การบริหารความเสี่ยง : สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง เพื่อให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการน้อมรำลึกถึงความสำคัญเนื่องใน   การจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาววรรณวิภา นามบุตรศร ี
               ตำแหนง่ พนักงานจัดการงานทั่วไป 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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1. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตรช์าติ (6) ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชนส์่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 
(2) ประเด็น  บุคลากรภาครฐัเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสงู 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
แผนระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : ศักยภาพบุคลากร 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : ทัศนคติในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 13  ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง          (ภาครัฐทันสมัยมีประสิทธิภาพ) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.........-..................................................................................................... 

นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล  

(1) นโยบายหลักที ่การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นโยบายเร่งด่วนที ่การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพฒันา
น้อยที่สุด และรัฐกำลงัพฒันาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        การสง่เสรมิสนบัสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังหัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนระดบั 3 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ☐ โครงการใหม ่

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
           การบริหารทรพัยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มุ่งเน้นเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มีเป้าหมายเพื่อสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ มีทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ตามนัยของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเ รือน  
พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ล้วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดรับกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับส่วนราชการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อบริหารจัดการให้ส่วนราชการมีกำลังคนที่มี
คุณภาพเพียงพอสำหรับการเปน็ผู้นำและการเปน็ผู้ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ มี
แผนรองรับการสูญเสียอัตรากำลังจากแนวโน้มการเกษียณอายุราชการ การดึงดูดให้คนเก่งเข้าปฏิบัติงาน และ
สามารถสร้างความต่อเนือ่งในการบริหารราชการของประเทศ 

การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุนโยบาย  
การบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 การปรับเปลี่ยน
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อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี สถานการณ์ภัยคุกคามสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ 
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในสังกัด จำนวน 4 ประเด็น  
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) บุคลากรมีสมรรถนะพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม  
เป็นมืออาชีพ 2) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบที่หลากหลาย 3) บุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร 
มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และ 4) บุคลากรปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบในระดับชาติจนถึงระดับส่วนราชการ จึงต้องสร้างการเรียนรู้ ทักษะและ
สมรรถนะที่เหมาะสมให้กับบุคลากรจนสามารถพัฒนามิติการทำงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็ จบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด โดยให้ความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ (HRD as a 
System) สนับสนุนปัจจัยนำเข้าที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ เลือกใช้กระบวนการพัฒนาที่ มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม  
 ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และ 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้บุคลากรในสังกัด จึงได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์องค์กร มีความรู้ความเข้าใจสามารถบริหารจัดการ
ชีวิตการทำงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

3. วัตถุประสงค ์
       3.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล และการรายงาน

ประเมินผลการปฏิบตัิงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

       3.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

       3.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ การปฏิบัติงาน การจัดเก็บ

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนามาเสรมิสร้างการทำงาน

ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

4. เป้าหมายโครงการ  

● ผลผลิต (Output 
- บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วม

กิจกรรม จำนวน 31 คน 

● ผลลัพธ์ (Outcome) 
- บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 



 
 

195 

- บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีความพึงพอใจ และมีความสุขในการเข้ารับการ

พัฒนาตนเอง และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานไดค้รบถ้วนถูกต้อง 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
          5.1 บคุลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญและมีความพร้อมใน
การพัฒนาตนเองรายบุคคล และการรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 
          5.2 บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองที่
จำเป็นในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
          5.3 บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังห วัดอ่ างทอง นำความรู้ที่ ได้รับไประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

 
6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
         6.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม 
2. ร้อยละของจำนวนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตำแหน่งศกึษานิเทศก์ และพนักงานราชการทั่วไป 

90 
80 

 

 

   
      6.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

80 

2. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ และมีความสุขในการเข้ารับการพัฒนา
ตนเอง และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

80 

 
7. กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
             บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่คุรุสภาจงัหวัดอ่างทอง จำนวน 31 คน  
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ส่วนท่ี  3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานราชการทั่วไป 

25,950.00 

กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 70,150.00 

รวมวงเงิน (บาท) 96,100.00 

                          (เก้าหมื่นหกพันหนึง่ร้อยบาทถ้วน)                                      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  18 – 20 มกราคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ 
    10.1 ในวันที่  18 มกราคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มีดีรีสอร์ท อำเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 
 10.2 ในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

11. งบประมาณ 96,100 บาท (เกา้หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
            11.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 
40,000 บาท  
           11.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ครง
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปูการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบ
ดำเนินงานจำนวนเงิน 56,100 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี้  
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมท่ี 1 การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานราชการท่ัวไป 
1. ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการดำเนินการ   6,050  
2. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  5,000   
3. ค่าเช่าห้องประชุม (มีดีรีสอร์ท อ.วิเศษชัยชาญ)  2,500   
4. ค่าอาหารว่าง จำนวน 31 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท  3,100   
5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 31 คน x 1 ม้ือ x 300 บาท  9,300   
กิจกรรมท่ี 2 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
1. ค่าที่พัก 31 คน x 600 บาท x 1 คืน  18,600   
2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 31 คน x 4 ม้ือ x 50 บาท  6,200   
3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 31 คน x 2 ม้ือ x 300 บาท  18,600   
4. ค่าอาหารเย็น จำนวน 31 คน x 1 ม้ือ x 350 บาท  10,850   
5. ค่าจ้างเหมารถบัส จำนวน 1 คัน x 2 วัน  14,000   
6. ค่าของสัมมนาคุณในการศึกษาดูงาน  1,500   
7. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  400   
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - 90,050 6,050 96,100 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
       12.1 ความเสี่ยง :  

    1) ผู้เข้าร่วมโครงการตดิภารกิจในวันที่ดำเนินโครงการ 

        2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
       12.2 การบริหารความเสี่ยง :   

                  1) แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

               2) สร้างความรู้ ความเข้าใจและสื่อสารกับบุคลากรให้เร่งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ  

13. หน่วยงานรบัผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางณิชกานต์  ชิตารักษ์ 
               ตำแหนง่  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
      นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการพเิศษ 
               โทรศัพท์ 035 – 614155 – 6 ต่อ 13     โทรสาร  035 – 614157 
               โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ 081 - 4803739        E-mail : nichakan987@gmail.com 
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2. โครงการยกย่องผู้มผีลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปี 2566 

สว่นท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเดน็ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 12 ) การพฒันาการเรียนรู้  

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : ผูส้อน (ครู/อาจารย์) 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : การประเมินครผููส้อนทีเ่น้นผลลพัธ์จากผู้เรียนเป็นหลัก 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่............................................................................................................. . 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.c เพิ่มจำนวนครูทีม่ีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด และรฐักำลงั
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การสง่เสรมิสนบัสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ☐ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายที่  12 กำลังคนมีสมรรถนะสู งตอบโจทย์การพัฒนา                
แห่งอนาคต และนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการที่
เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการศึกษาได้แปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม            

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าประสงค์ให้ผู้ เรียนได้รับการศึก ษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ                
มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง             
ตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ             
ใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ                
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           กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการเสรมิสรา้งทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี รวมถึงการส่งเสริมสถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่
ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนร่วมกันทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติ และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งแผนยุทธศาสตรช์าติ แผนการศึกษาชาติ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและ
ประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของบุคคลที่มีส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ตลอดจนผู้มีผลงานดีเด่นในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ด้วยความมานะพยายาม มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่การ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ข้ึน  
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และ                    
เป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและ                
มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1) คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 2) ประเภทครูผู้สอน 3) ประเภทผู้ให้การสนับสนุน             
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                  
ที่ส่งผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ เข้ารับการคัดเลือกและได้รับการยกย่อง                   
เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกำลังใจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากข้ึน 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 1) สร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางการลูกเสือเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้การดำเนินงานกิจการลูกเสือไทยเจริญก้าวหน้า 
 2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ รวมทั้งให้การสนับสนุนกจิกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการอย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจ
และจิตอาสา 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
1) ร้อยละ 100.00 ของผลงานที่มีผู้ส่งผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด 

(คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 3 ประเภท) 
 2) ร้อยละ 100.00 ของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกำลังใจ ให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการลูก เสือ และผู้ ให้ การสนั บสนุน ส่ งผลงานดี เด่ น                        
ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด ครบทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน  
 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ระดับจังหวัด 

6,300 

รวมวงเงิน (บาท) 6,300 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) มกราคม - มีนาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรูจ้ังหวัดอ่างทอง (AKAP) / สถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย  
จำนวน 8 แห่ง 
11. งบประมาณ 6,300 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มี
ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด 

    

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ 
(12 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท) 

 
- 

 
1,200 

 
- 

 
1,200 

2. ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ (12 คน ๆ 
ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท) 

 
- 

 
1,440 

 
- 

 
1,440 

3. ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมินผลงานฯ      - 2,500 - 2,500 
4. ค่าวัสดุ - - 1,160 1,160 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น -     5,140 1,160 6,300 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : กรรมการอาจมีภารกิจอื่น  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ ตามกำหนดการได ้
 12.2 การบรหิารความเสีย่ง : จัดทำเป็นหนงัสอื ขอใหส้่งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โทรประสานงานล่วงหน้า 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางศิริพร โพธ์ิช่ืน 
               ตำแหนง่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครูโรงเรยีนเอกชนในยุคดิจิทัล 

สว่นท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 12 ) การพฒันาการเรียนรู ้

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
มีทักษะทีจ่ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปญัหา ปรบัตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : ผูส้อน (ครู/อาจารย์) 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 
 ประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมสีมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนือ่ง                 โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 โลกปัจจุบันอยู่ในยุคดิจิทลัทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ทำให้ระบบราชการไทย
ต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องมีการพัฒนานโยบายกฎและระเบียบต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้องและส่งเสริมการปฏิบัติงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งต้องพัฒนา
ศักยภาพของกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนคง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีองค์ประกอบที่
สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้นำหรือนักบริหารระดับสูง
ภาครัฐเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนการทำงานภาครัฐ ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารในภาครัฐ จึงต้องมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นส่วนประกอบหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคตได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพที่จะสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาและเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้างสมรรถนะ
วิชาชีพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มีเคลื่อนตัวดด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่แทรกแซง ส่งผลให้ครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะเพื่อจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว และยังส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กที่อยู่ในวัยเรียน
เป็นอย่างมากที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมานของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 
3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการ
เรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
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 นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนจำเป็นต้องมีการนำเสนอรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนผ่านสื่อการเรียนสอน ที่เป็นนวัตกรรมการสอนที่จำเป็นอย่างมากใน
สงัคมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนต่อการจัดการเรียน
การสอนแบบ On site ได ้
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียนเอกชน ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดการเรยีนการสอนใหม้ีประสทิธิภาพ นักเรียนสามารถเรยีนรู้ได้ดีข้ึน จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการสอนของครูโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออบรมพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 3.2 เพื่อให้ครูมีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ สามารถเป็นผู้อำนวยความ
สะดวกร่วมเรียนรู้ร่วมศึกษาให้กับนักเรียน สามารถนำสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ
เรียนการสอนให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.3 เพื่อพัฒนาผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างเป็นพลวัตร 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
  1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมการ
พัฒนาการสอนของครูโรงเรียนเอกชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนมากข้ึน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ เข้ารับการอบรม สามารถนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 1) โรงเรียนเอกชนสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
 2) นักเรียนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
 3) ครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน สามารถเป็นผู้อำนวยความสะดวกร่วมเรียนรู้ร่วมศึกษาให้กับนักเรียน 
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6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) จำนวนโรงเรียน เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการสอนของครูโรงเรียนเอกชนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนมากข้ึน 

 2) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ เข้ารับการอบรม สามารถนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  ผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา จำนวน 40 คน ทั้งหมด 8 โรงเรียน 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : อบรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบเก่ียวกับ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

25,000 

รวมวงเงิน (บาท) 25,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดอืน/ปี) เมษายน - มิถุนายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน ์
11. งบประมาณ 25,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 อบรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในระบบเก่ียวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
- ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 120 บาท 1 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ 
จำนวน 40 คน    
- ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มม้ือละ 50 บาท 1 วัน ๆ ละ 
2 ม้ือ จำนวน 40 คน  
- ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
- ค่าวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 

10,200 

 
 
 

4,800 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 

4,800 
 

4,000 
 

10,200 
6,000 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,200 8,800 6,000 25,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)     
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12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
12.1 ความเสี่ยง : การแพรร่ะบาดของโรคอุบัติใหม ่  

  12.2 การบริหารความเสี่ยง : เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On site เป็น Online 

 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางเพ็ญศรี พรพงึพระกาฬ 
               ตำแหนง่ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 
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1. โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้านท่ี 6 ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 

(2) ประเด็น ภาครัฐบรหิารงานแบบบรูณาการโดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพฒันาใน
ทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกจิและทุกพื้นที ่

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 20 ) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั
ของผู้ใช้บริการ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดลุภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบรหิารสาธารณะและ

กิจกรรมอย่างเหมาะสม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : แนวทางการขับเคลื่อนทีม่ีประสิทธิภาพ 
    (2) ช่ือปจัจัย (F) : การติดตาม และประเมินผลของภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 13   ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ พฒันาโครงสร้างและระบบการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม ่
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายยอ่ยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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     การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครัฐยุคดจิิทลั 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจัดการใหม้ปีระสิทธิภาพ      
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 มีการกำหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ไขปัญหา
การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคทั้งในส่วนของโครงสร้างขององค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้
เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ เป็นการกระจายอำนาจและลดความเหลื่อมล้ำในการ
จัดการศึกษา โดยสาระสำคัญของคำสั่ง ฯ ดังกล่าว คือการจัดต้ังสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค 
และการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน  77 แห่ง โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ทำหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยอำนวยการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่วนสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนด จากคำสั่งดังกล่าว จะเห็นได้ว่าอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค คือกำหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการ
ดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนา ด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติภารกิจ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตา่งๆ ในจังหวัด 
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 ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการเกิดการบูรณาการงานระดับพื้นที่ สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ        
ของกระทรวงศึกษาธิการและพื้นที่ จึงเห็นสมควรจัดโครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
กรณีปกติ (2 รอบ) ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด 
 3.2 เพื่อติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
กรณีพิเศษ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานทางการศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอ่างทอง 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นระยะช่วยสนับสนุน  การ

ดำเนินงานให้ทันตามปฏิทินการทำงานที่กำหนดไว้ 
2) สามารถนำผลการรายงานไปใช้เป็นข้อมลู/แนวทางการปรับแผนในรอบปตี่อไปได้ เพื่อให้นักเรียน

ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็น
ประโยชนใ์นการกำหนดทิศทางและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองต่อไป 

 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการตรวจ 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนนิงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100.00 

 2) ร้อยละ ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตาม
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ร้อยละ 100.00 
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7. กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน ์ 
ส่วนราชการหรือหนว่ยงานและสถานศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นทีจ่ังหวัดอ่างทอง 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 

7,650 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนเตรียมรับการตรวจราชการ กรณี
ปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2 รอบ) 

5,100 

กิจกรรมที่ 3 : รับการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 รอบ) 18,600 

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนเตรียมรับการตรวจราชการ กรณี
พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2 รอบ) 

5,100 

กิจกรรมที่ 5 : รับการตรวจราชการ กรณีพเิศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 รอบ) 14,200 

กิจกรรมที่ 6 : ลงพื้นที่หน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (6 
หน่วยรับตรวจ จำนวน 3 วัน) 

9,600 

กิจกรรมที่ 7 : ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

2,550 
 

กิจกรรมที่ 8 : จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพื่อเผยแพร่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2,500 

รวมวงเงิน (บาท) 65,300 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) พฤศจิกายน - กันยายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ศธจ.อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และตามนโยบายการตรวจราชการ 
11. งบประมาณ 65,300 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตาม
นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2566 
     - ค่าอาหารว่าง 45 คน x 1 มื้อ x 50 บ. 
     - จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
     - ค่าวัสด ุ

- 
 
 
 

5,400 
 
 

2,250 
3,150 

2,250 
 
 
 
 

2,250 

7,650 

2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนเตรียมรับการตรวจ - 5,100 - 5,100 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2 รอบ) 
     - ค่าอาหารว่าง 15 คน x 1 มื้อ x 50 บ. 
     - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 1 มื้อ x 120 บ. 

 
1,500 
3,600 

 
 

3 รับการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 รอบ) 
     - ค่าอาหารว่าง 40 คน x 4 มื้อ x 50 บ. 
     - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 2 มื้อ x 120 บ. 
     - จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  

- 18,600 
8,000 
9,600 
1,000 

- 18,600 

4 ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนเตรียมรับการตรวจ
ราชการ กรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2 รอบ) 
     - ค่าอาหารว่าง 15 คน x 1 มื้อ x 50 บ. 
     - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 1 มื้อ x 120 บ. 

- 5,100 
 

1,500 
3,600 

- 5,100 

5 รับการตรวจราชการ กรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 รอบ) 
     - ค่าอาหารว่าง 40 คน x 4 มื้อ x 50 บ. 
     - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 2 มื้อ x 120 บ. 
     - จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  

- 14,200 
6,000 
7,200 
1,000 

- 14,200 

6 ลงพ้ืนที่หน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัด
อ่างทอง (6 หน่วยรับตรวจ จำนวน 3 วัน) 
     - ค่าอาหารว่าง 20 คน x 6 มื้อ x 50 บ. 
     - ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 3 มื้อ x 120 บ. 

- 9,600 
 

6,000 
3,600 

- 9,600 

7 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ตรวจ ตดิตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     - ค่าอาหารว่าง 15 คน x 1 มื้อ x 50 บ. 
     - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 1 มื้อ x 120 บ. 

- 2,550 
 
 

750 
1,800 

- 2,550 
 

8 จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเผยแพร่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- - 2,500 2,500 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 60,550 4,750 65,300 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : - 
12.2 การบรหิารความเสี่ยง :  - 
 
 
 
 
 



 
 

214 

13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์   
               ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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2. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดย
ผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด : กศจ. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 6 ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 

(2) ประเด็น ภาครัฐบรหิารงานแบบบรูณาการโดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพฒันาใน
ทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกจิและทุกพื้นที ่

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 20 ) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั
ของผู้ใช้บริการ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดลุภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบรหิารสาธารณะและ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : แนวทางการขับเคลื่อนทีม่ีประสิทธิภาพ 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : การติดตาม และประเมินผลของภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 13   ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 11 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการภาครัฐสมัยใหม ่
(2) นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครัฐยุคดจิิทลั 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจัดการใหม้ปีระสิทธิภาพ      
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลกัษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ที่
มุ่งเน้นการปรับสมดุลภาครัฐ เน้นการให้ภาคส่วนอื่น ๆ  อาทิภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดลสามารถ
เข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองในพื้นที่ ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาต้องอาศัย
การบูรณาการความร่วมมือและบริบทเชิงพื้นที่เป็นสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การศึกษาไปในทิศทางเดียวกับ สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีคุณภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพที่ต้องขับเคลื่อน รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและ
นโยบายรัฐบาลหลักที่ 11  พัฒนาโครงสร้างและระบบการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม ่ที่เน้นการปรับเปลีย่น
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ข้ันวางแผน การนำไปปฏิบัติ  
การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน อีกทั้ง นโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุก
ตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆเกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที่ 13(พ.ศ. 2566-2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆที่
เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอ
ภาค ความปลอดภัย พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ  
 จากเหตุผลและความสำคัญจำเป็นข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
เน้นให้มีการประสานและการบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งจะต้อง
ดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการกำหนดร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)   
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติที่ ดี (Best Practice) ใช้เป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัดโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของสว่นราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษา 
 3.2 เพื่อให้มีตัวช้ีวัดการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด 
 3.3 เพื่อให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษา กระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
1) หน่วยงานทางการศึกษามีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใช้เป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ อย่างน้อย 1 วิธี 
2) หน่วยงานทางการศึกษามีตัวช้ีวัดการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ตามบริบทของตนเอง 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) หน่วยงานทางการศึกษามีการกำกับ เร่งรั ด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตาม
ตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 

  2) หน่วยงานทางการศึกษามีเครือข่ายร่วมในการจัดการศึกษา 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ปกครอง ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอภาคกัน
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 / แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 / แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในทุกมิติอย่างแท้จริง และยั่งยืน 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) หน่วยงานทางการศึกษามีวิธีปฏิบัติที่ ดี (Best Practice) เป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของ
จังหวัดที่กำหนดข้ึนอย่างมีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 2) หน่วยงานทางการศึกษามีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่มี คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด ที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการประเมิน ในพื้นที่อยา่งครอบคลุม 

 3) หน่วยงานทางการศึกษามีติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทุกไตรมาส 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  - หน่วยงานทางการศึกษาในพืน้ที่จังหวัดอ่างทอง ทุกสังกัด 

  - ผู้บริหาร ครู บุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมปฏิบัติการชี้แจง / สร้างการรับรู้จัดทำรูปแบบแนวทาง / ตัวชี้วัดการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
ตามบริบทของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด และผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา 

66,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นิเทศ ติดตาม และประเมินผล / สรุปผลการ
นำรูปแบบแนวทาง / ตัวชี้วัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด 

16,900 

กิจกรรมที่ 3 : จัดทำเอกสารสรุปรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่จังหวัด / ระดับ
สถานศึกษา/ภาค/ ที่เก่ียวข้อง   

8,000 

รวมวงเงิน (บาท) 90,900 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ศธจ.อ่างทอง  
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11. งบประมาณ 90,900 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมปฏิบัติการชี้แจง / สร้างการรับรู้จัดทำรูปแบบ
แนวทาง / ตัวชี้วัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึงตามบริบทของหน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัด และผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา  
- ค่าอาหารว่าง 175 คนX50บ.X2ม้ือ  
- ค่าอาหารกลางวัน 175 คนX120บ. X1ม้ือ  
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/รูปเล่มแนวทางฯ 180ชุดๆละ 65 บาท 

7,200 50,200 
 
 
 
 

17,500 
21,000 
11,700 

8,600 66,000 

2 ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล / สรุปผลการนำรูปแบบแนวทาง / ตัวชี้วัดการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของแต่ละหน่วยงานทาง
การศึกษาในพื้นที่จังหวัด 
- ค่าอาหารว่าง 50คนX50บ.X2ม้ือ  
- ค่าอาหารกลางวัน50คนX120บ. X1ม้ือ - ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร/รูปเล่มแนวทางฯการนิเทศ 50 ชุดๆละ 50 บ. 

- 13,500 
 
 
 
 

5,000 
6,000 
2,500 

3,400 16,900 

3 จัดทำเอกสารสรุปรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่
จังหวัด / ระดับสถานศึกษา/ภาค/ ที่เก่ียวข้อง   

- 8,000 
 

- 8,000 
 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,200 71,700 12,000 90,900 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : 
 1) โครงการไม่มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
 2) การกำหนดกิจกรรมดำเนินการอาจไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานทางการศึกษา 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง :   
  1) ควรกำหนดกิจกรรมดำเนินการให้ครอบคลุมที่ทุกหน่วยงานทางการศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นายพทิักษ์  สุริยะ 
               ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
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3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 6 ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 

(2) ประเด็น ภาครัฐบรหิารงานแบบบรูณาการโดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพฒันาใน
ทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกจิและทุกพื้นที่ 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 20 ) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั
ของผู้ใช้บริการ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลงั 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : การบรูณาการการจัดทำแผนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 13   ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ พฒันาโครงสร้างและระบบการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม ่
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครัฐยุคดจิิทลั 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจัดการใหม้ปีระสิทธิภาพ      
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ตามคำสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ “ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมาย” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้ง สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศทุกมิติ ซึ่งมี
หน่วยงานเจ้าภาพหลักและร่วมในการขับเคลื่อน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคื์อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติเป็นแผนแม่บทฯ
ประเด็นที่ 11  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ และ ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษามีหน้าที่ใน
การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปี 
พ.ศ.2566-2570 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริการจัดการศึกษาของจังหวัดอ่างทองให้มีคุณภาพและมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดนิ เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาลภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2563) สอดคล้องกับทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560-2574 สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัดอ่างทอง โดยเน้นการบรู
ณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดอ่างทองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีอาชีพที่มั่นคงรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและพื้นที่ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สู่การเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำรับ
ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 

  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่ อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
(ฉบับทบทวน) ให้สอดคล้องกับนโยบายและความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความต้องการของพื้นที่   
 3.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 3.3 เพื่อให้มีนโยบายและแผนด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และปรับตัวได้ทันสถานการณ์  และสามารถดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองมีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ                     

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) จังหวัดอ่างทอง มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   

ที่สอดคล้องกับนโยบายและความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆโดยเฉพาะความต้องการของพื้นที่ 
  2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทาง

ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 



 
 

223 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 หน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย
และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้ง มีคุณภาพและพัฒนานักเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายที่
กำหนด 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) 
 2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

 3) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
 4) ร้อยละ 100.00 ของโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  1) คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  2) คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2566-2570 
 
ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวดัอ่างทอง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) 15,300 
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15,000 

รวมวงเงิน (บาท) 30,300 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
11. งบประมาณ 30,300 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใชจ่้ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่  1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30คนx2ม้ือx50บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (30คนx1ม้ือx120บาท) 
- ค่าวัสดุ/จัดทำเอกสาร 

  
 

3,000 
3,600 

 
 
 
 

8,700 

 
 

3,000 
3,600 
8,700 

 รวมเป็นเงิน  6,600 8,700 15,300 
2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(27คนx2ม้ือx50บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (27คนx1ม้ือx120บาท) 
- ค่าวัสดุ/จัดทำเอกสาร 

  
 

2,700 
3,240 

 
 
 
 

9,060 

 
 

2,700 
3,240 
9,060 

 รวมเป็นเงิน - 5,940 9,060 15,000 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  12,540 17,760 30,300 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : ความร่วมมอืจากหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องและผู้มสี่วนได้เสียตอ่การพัฒนาการศึกษา 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ประสานความร่วมมือทุกรูปแบบ ทั้งการจัดทำคำสัง่แตง่ตัง้คณะทำงาน 
การทำหนังสือราชการ และการประสานด้วยวาจา 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวพันธ์ุศิริ ธนาริยะวงศ์ 
               ตำแหนง่ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
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4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

สว่นท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดบั 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 6 ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 

(2) ประเด็น ภาครัฐบรหิารงานแบบบรูณาการโดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพฒันาใน
ทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกจิและทุกพื้นที ่

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 20 ) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั
ของผู้ใช้บริการ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดลุภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบรหิารสาธารณะและ

กิจกรรมอย่างเหมาะสม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : แนวทางการขับเคลื่อนทีม่ีประสิทธิภาพ 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : การติดตาม และประเมินผลของภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 13   ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
นโยบายและแผนระดับชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ พฒันาโครงสร้างและระบบการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม ่
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเดก็หญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครัฐยุคดจิิทลั 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจัดการใหม้ปีระสิทธิภาพ      
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกทีใ่ห้การรับรอง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)” 17 ประการ ในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่ 70 
(70th UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่  25 กันยายน 2558 เพื่อเป็น
แนวทางหลักในการวางแผนพัฒนาโลกด้านต่างๆ ในระยะ 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 – 2573) นับตั้งแต่
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัง้แตป่ ี๒๐๑๕ ได้มี
การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติมาเป็นลำดับ ซึ่งในปี พ.ศ.2562 
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)ได้ให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย ในส่วนของเป้าหมายด้านการศึกษานั้นถูกกําหนดให้เป็นเป้าหมายที่ 4 
(SDG4) คือ การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับมีทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาคนให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใตก้ารสร้างโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทยีม ทั่วถึง และเสมอภาค 
เป้าหมายที่ 4 (SDG4) ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ 11 ตัวช้ีวัด โดยเจ้าภาพหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งได้ให้ความสำคัญและดำเนินการจัดทำ Roadmap การขับเคลื่อน SDG เป้าหมายที่ 4 โดยคำนึงถึงหัวใจ
สำคัญของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมประชากรวัยเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
จนถึงระดับอุดมศึกษา และสุดท้ายส่งเสริมการมีงานทำ มีอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ 
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 กระทรวงศึกษาธิการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภาพรวมระดับประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของ
พื้นที่ ตอ้งดำเนินโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา รวมทั้งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อเกิดการ
ขับเคลื่อนเชิงลึกในการแก้ไข และพัฒนาการศึกษาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัดข้ึน โดยมีศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองเป็น
ประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัด และจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงกรอบแนวทางการดำเนินงาน หรือ
แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด ภายใต้บริบทและ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
ระดับจังหวัดเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดา้นการศึกษาเพื่อให้
ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้
จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนืด้านการศึกษา (SDG4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 3.2 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัด   
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
1) มีฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับจังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยัง่ยืนด้านการศึกษา 
2) มีเครือข่ายการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4              

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) ประชากรวัยเรียนของจังหวัดอ่างทองได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
   
 



 
 

228 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีความ
สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs 
Roadmap) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษามีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหาและ
ความต้องการของพื้นที่ และมีการรายงานผลการดำเนินงานที่จะเป็นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา
ของประเทศไทย 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัด  ที่สอดคล้องกับ
แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษามีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ 
 2) รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษา ตาม SDG4 Roadmap 

 3) ร้อยละ 100.00 ของหน่วยงานทางการศึกษที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษา ตาม SDG4 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับ
จังหวัด จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลฯ 

15,640 

กิจกรรมที่ 2 : ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ระดับจังหวัด 

13,360 

รวมวงเงิน (บาท) 29,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) เมษายน - กันยายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
11. งบประมาณ 29,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
  - วิทยากร จำนวน 1 คน 6 ชั่วโมงๆ 600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(32คนx2ม้ือx50บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (32คนx1ม้ือx120บาท) 
- ค่าวัสดุ/จัดทำเอกสาร 

 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 

3,200 
3,840 

 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

3,600 
3,200 
3,840 
5,000 

 รวมเป็นเงิน 3,600 7,040 5,000 15,640 
2 ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัด 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(32คนx2ม้ือx50บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (32คนx1ม้ือx120บาท) 
- ค่าวัสดุ/จัดทำเอกสาร 

 
 

 

 
 

3,200 
3,840 

 

 
 
 
 

6,320 

 
 

3,200 
3,840 
6,320 

 รวมเป็นเงิน - 7,040 6,320 13,360 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,600 14,080 11,320 29,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : ความร่วมมอืจากหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องและผู้มสี่วนได้เสียตอ่การพัฒนาการศึกษา 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ประสานความร่วมมือทุกรูปแบบ การทำหนงัสือราชการ และการ
ประสานด้วยวาจา 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวพันธ์ุศิริ ธนาริยะวงศ์ 
               ตำแหนง่ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สว่นท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 6 ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 

(2) ประเด็น ภาครัฐบรหิารงานแบบบรูณาการโดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพฒันาใน
ทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกจิและทุกพื้นที ่

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 21 ) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุริต 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : พัฒนาการบรหิารงานภาครัฐและธรรมาภิบาลภาคเอกชน 
    (2) ช่ือปจัจัย (F) : ระบบการประเมินการปฏิบัตริาชการ/ ITA ที่ทำให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย เข้า

กับวัฒนธรรมองค์กร 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 13   ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ พฒันาโครงสร้างและระบบการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม ่
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครัฐยุคดจิิทลั 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจัดการใหม้ปีระสทิธิภาพ      
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 

สว่นท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
  การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวาระสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 
6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้าง
วัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน รวมทั้งสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ซึ่งประเด็น 
“แก้ปัญหาการทุจริต” เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ การกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลดปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐ ประกอบด้วยปัญหาทางด้านการใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในทางที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาความบกพร่องทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัศนคติ ค่านิยมที่
หล่อหลอมให้เกิดกระบวนทัศน์ไม่ถูกต้องเป็นปัญหาหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐประพฤติตนในสิ่งที่ถูกต้องชอบและมีจติสำนึกที่ดี แต่การที่จะสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้อยู่ในจิตใจ
ได้น้ัน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตระหนักถึงคุณธรรม ความดีงามและต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐข้ึน เพื่อให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนได้นำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไปดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของรัฐ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้เห็นความสำคัญในกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาให้เกิดความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกถึงการเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต รวม
พลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน สร้างค่านิยมขององค์กรแห่ง
ความสุข และการทำงานร่วมกัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
ความโปร่งใส ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 3.3 เพื่อปลูกจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.4 เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานและโรงเรียนเอกชนให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
1) ผู้เข้ารับการมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
2) หนว่ยงานมีมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 
  2) หน่วยงานและโรงเรียนเอกชนมีระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่คุรุสภา ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่คุรุสภา ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เกิดความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกถึงการเป็น
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ข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในหน่วยงาน สร้างค่านิยมขององค์กรแห่งความสุข และการทำงานร่วมกัน 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) ร้อยละ 80.00 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมการอบรม 

 2) ร้อยละ 80.00 ของผู้เข้าร่วมการอบรมตระหนักถึงประโยชน์และสามารถนำไปเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัราชการ  
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งลูกจ้าง เจ้าหน้าที่คุรุสภา ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 50 คน 

ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

22,000 

รวมวงเงิน (บาท) 22,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) เมษายน – มิถุนายน 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
11. งบประมาณ 22,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (600x6 ช.ม./1 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คนx1 ม้ือx120 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คนx2 ม้ือx50 บาทx1 วัน) 
- ค่าเช่าสถานที่ 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  
- ค่าป้ายไวนิล 

 
 
 

3,600 
 
 
 

 
 
 
 

6,000 
5,000 
6,000 
1,000 
400 

 
 
 
- 

 
 
 

3,600 
6,000 
5,000 
6,000 
1,000 
400 

 รวมเป็นเงิน 3,600 18,400 - 22,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : ในการดำเนินกิจกรรมอาจจะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาไม่ครบถ้วน ตามเป้าหมายเนื่องจากติดภารกจิงานทีร่ับผิดชอบ 
 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ประสานงานเพื่อรบัทราบถึงภารกิจที่จะตอ้งร่วมกันดำเนินการ และ
สร้างความตระหนกัถึงความสำคัญของการประชุมสมัมนา 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นายรุ่ง  กับโต    
               ตำแหนง่ นิติกรชำนาญการพิเศษ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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6. โครงการสร้างการรับรู้นโยบายยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และแนวทางการติดตาม  
ประเมินผลการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

สว่นท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 6 ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 

(2) ประเด็น ภาครัฐบรหิารงานแบบบรูณาการโดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพฒันาใน
ทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกจิและทุกพื้นที ่

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 20 ) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั
ของผู้ใช้บริการ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดลุภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบรหิารสาธารณะและ

กิจกรรมอย่างเหมาะสม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : แนวทางการขับเคลื่อนทีม่ีประสิทธิภาพ 
    (2) ช่ือปจัจัย (F) : การติดตาม และประเมินผลของภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 13   ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ พฒันาโครงสร้างและระบบการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม ่
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษาฯ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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     การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครัฐยุคดจิิทลั 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจัดการใหม้ปีระสิทธิภาพ      
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 

สว่นท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนือ่ง                 โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศทุกมิติ ซึ่งมี
หน่วยงานเจ้าภาพหลักและร่วมในการขับเคลื่อน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติเป็นแผนแม่บทฯ
ประเด็นที่ 11  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ และ ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจาก
ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ (Area Based) ซึ่งต้องอาศัยการกำกับติดตามการขับเคลื่อนการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยต้องฉายภาพการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นองค์รวม คำนึงถึงสภาวการณ์ศึกษาไทยต้ังแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบตัิ การเช่ือมโยงการ
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยภายใต้แผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จุดเน้นเชิง
นโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการระดับภาค และจังหวัด  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษามีหน้าที่ใน
การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปี 
พ.ศ.2566-2570 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริการจัดการศึกษาของจังหวัดอ่างทองให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด แลเพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอ่างทองเกิดนการบูรณาการความ
ร่วมมืออย่างมีคุณภาพ จึงต้องมีการประชุมช้ีแจงทิศทาง นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดอ่างทองในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตาม



 
 

237 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในรูปแบบคณะกรรมการ
จัดทำแผนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดภาพรวมของการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดอ่างทองอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หรืออุดช่องว่างที่เกิดข้ึนจากการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดอ่างทองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีอาชีพที่มั่นคงรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและพื้นที่ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สู่การเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำรับทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำโครงการสร้างการรับรู้นโยบายยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และแนวทางการ
ติดตาม ประเมินผลการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบติัระดับจังหวัด   
 3.2 เพื่อให้การกำกับติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดอ่างทองอยา่งเป็นระบบ 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
1) หน่วยงานทางด้านการศึกษารับรู้นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และสามารถนำไปเป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาตามบริบทของหน่วยงาน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) จังหวัดอ่างทองมีการขับเคลื่อนการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
   

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 หน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย
และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้ง มีคุณภาพและพัฒนานักเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายที่
กำหนด 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) จำนวนหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือที่เข้าร่วมการประชุม 

 2) ร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้และความเข้าใจ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  หน่วยงานทางด้านการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
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ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมสร้างการรับรู้นโยบายยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และแนวทางการติดตาม 
ประเมินผลการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

28,000 

รวมวงเงิน (บาท) 28,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ่างทอง 
11. งบประมาณ 28,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างการรับรู้นโยบายยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ และแนวทางการติดตาม ประเมินผลการศึกษาจังหวัด
อ่างทอง 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คนx6ชม.x1,200บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(45คนx2ม้ือx50บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (45คนx1ม้ือx120บาท) 
- ค่าวัสดุ/จัดทำเอกสาร 

 
 
 

7,200 

 
 
 
 

4,500 
5,400 

 
 
 
 
 
 

10,900 

 
 
 

7,200 
4,500 
5,400 
10,900 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,200 9,900 10,900 28,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : ความร่วมมือจากหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาการศึกษา
   12.2 การบริหารความเสี่ยง : ประสานความร่วมมือทุกรูปแบบ การทำหนังสือราชการ และการ
ประสานด้วยวาจา 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาวพันธ์ุศิริ ธนาริยะวงศ์ 
               ตำแหนง่ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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7. โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าติ (Z) ด้านท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(1) เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดข้ึีนอยา่งยั่งยืน 
(2) ประเด็น สร้างการเตบิโตอยา่งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 

 
แผนระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น ( 18 ) การเตบิโตอย่างยัง่ยืน 
(1) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2)  อนรุักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยัง่ยืน มีสมดลุ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 
(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) พื้นทีส่ีเขียวทุกประเภทเพิ่มข้ึน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการมพีื้นที่สเีขียวเพิ่มข้ึน 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : บรหิารจัดการพื้นทีส่ีเขียว 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

    หมุดหมายที่ 13   ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(1) นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รบัความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถงึ การศึกษาสำหรบัการพฒันาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรงการ
เป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมสี่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครัฐยุคดจิิทลั 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพือ่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบบูรณาการ 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้ สภาพอากาศแปรปรวน                   
เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินกับประชาชน และเกิดความเสียหาย 
ในภาพรวมแก่ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการคมนาคม ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ภัยธรรมชาติ           
ในประเทศไทยรุนแรงมากข้ึนนั้น เป็นผลมาจากการที่ระบบนิเวศของทรัพยากรป่าไม้ทีเ่สยีสมดุล ดังนั้น จึงต้อง 
มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุล มีศักยภาพ
ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ  ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ทั้งนี้  หากมีการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้               
เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน 
สอดคล้องกับศาสตร์พระราชา เมื่อระบบนิเวศป่าไม้กลบัสู่สมดุลสามารถเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
แก่มนุษย์ จะทำให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                       
บรรลุสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป                            
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้เล็งเห็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา 
หากครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา           
ทำให้ระบบนิเวศในสถานศึกษามีความสมดุลจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้ครูและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี     
ได้เช่นกัน และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ       
บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการปลูก
ต้นไม้และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร            
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 
 3.2 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดลุ 
สอดคล้องกับศาสตร์พระราชา 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บคุลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครูและนกัเรียน ได้เห็น
ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
1) บุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และครูและนักเรียน  

จำนวน 50  คน 
2) ปลูกต้นไม้    จำนวน 50  ต้น 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) บุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครูและนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม 
  2) มีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
   

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

 1) บุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครูและนักเรียน       
เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
 2) บุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครูและนักเรียน       
ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 3) มีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
 

6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1) ร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ตั้งค่าเป้าหมายจากจำนวนที่คาดว่าจะเข้าร่วม) 
 2) ร้อยละ 100.00 ของบุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
ครู  และนักเรียน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
  บุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครูและนักเรียน จำนวน  50 คน 
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ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 3,000 
รวมวงเงิน (บาท) 3,000 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
10. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกลุอุปถัมภ์) 
11. งบประมาณ 3,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ  
แทน 

ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 ม้ือ 
จำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บาท (50 x 50) 
     - จัดทำป้ายไวนิล      

- 
 
- 

2,500 
 

500 

- 
 
- 

2,500 
 

500 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - 3,000 - 3,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)              
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง : บุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองครูและ
นักเรียน ไม่ให้ความสำคัญ และไม่เข้าร่วมกิจกรรม  

12.2 การบริหารความเสี่ยง : ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในสังกัด
เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครูและนักเรียน ได้มีความตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
 
13. หน่วยงานรบัผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล นางสาววรรณวิภา นามบุตรศรี 
               ตำแหนง่ พนักงานจัดการงานทั่วไป 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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ส่วนที่ 6 

การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้แต่ละ
กลุ่มงานดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
6.1 การติดตามและรายงาน  
 การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/โครงการ  
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละแผน/งาน/โครงการ 
ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301 , สงป.302  
ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี
 2. การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการประจำปีที่จัดทำข้ึน  
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์
ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
  การรายงานทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส / ปี ดังนี้ 
 ไตรมาสท่ี 1   ช่วงระยะเวลา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 

         รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 2 มกราคม 2566 
 ไตรมาสท่ี 2   ช่วงระยะเวลา เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

         รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 2 เมษายน 2566 
ไตรมาสท่ี 3    ช่วงระยะเวลา เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 
  รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 
ไตรมาสท่ี 4   ช่วงระยะเวลา เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 
  รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 

6.2 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลลพัธ์ตามตัวช้ีวัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กำหนดตวัช้ีวัดความสำเร็จของแผนฯ 
 2. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 

- เก็บรวบรวมข้อมลูจากากรประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำป ี
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของแผนงาน/โครงการ 
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6.3 การติดตาม ประเมินผลและรายงานความกา้วหน้าการดำเนินงานผา่นระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีการประเมินผลการดำเนินโครงการกิจกรรมภายหลังจากเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรม โดยได้กำหนดแบบรายงานผลตามตัวช้ีวัดของกิจกรรมหรือแผนงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้งานนโยบาย
และแผนตรวจสอบและนำข้อมูลเข้าระบบการรายงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดผ่านแบบที่กำหนด และรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาต ิeMENSCR   

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม 
ขัน้ตอน ช่วงเวลา ผูร้ับผิดชอบ 

1 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด หลังเสร็จสิ้นการ
จัดกิจกรรม 15 
วันทำการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการรายงานผล สัปดาห์แรกของ
เดือนถัดไป 

งานนโยบายและแผน 

3 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกในระบบ eMENSCR สัปดาห์แรกของ
เดือนถัดไป 

งานนโยบายและแผน 

4 เสนอข้อมูลภาพรวมต่อผู้บริหาร สิ้นปีงบประมาณ งานนโยบายและแผน 
 
2. รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ eMENSCR 

 นำผลการการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการดำเนินผ่าน 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ทุกโครงการทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ เป็นรายไตรมาส 
ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
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ภาคผนวก 
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แบบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ชื่อโครงการ.............................................................................................................................. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตรช์าต ิ(Z) ด้าน ....................................................................................................................... 

(3) เป้าหมาย................................................................................................................................................. 
(4) ประเด็น............................................................................................................................................. 

 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น (    )............................................................................ 

(4) เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ (Y2).............................................................................................. 
(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ........................................................................................................................ 
(6) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1).................................................................................................................. 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ช่ือองค์ประกอบ (V) : .............................................................................................................................. 
    (2) ช่ือปัจจัย (F) : .......................................................................................................................................... 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   
    หมุดหมายที่ ........................................................................................................................................... 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงที่.............................................................................................................. 

 
นโยบายและแผนอ่ืนเกีย่วข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล  
(3) นโยบายหลักที.่....................................................................................................................................... 
(4) นโยบายเร่งด่วนที่.................................................................................................................................... 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target)...................................................................................................................... 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ................................................................................................................................................................... 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
    ยุทธศาสตร์ที่....................................................................................................................................... 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่............................................................................................................................. 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่............................................................................................................................. 

ส่วนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนือ่ง                ⬜ โครงการใหม ่
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น....……………………………………………………………………………………............... 
………………………………………...................................…………….............................................................................. 

(ระบุสาเหตุและความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการฯ โดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) รวมถึงมีการอธิบายข้อเท็จจริง และมีการจัดทำจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และหลากหลาย อาทิ งานวิจัย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรืออ่ืน ๆ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

3. วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………….………………………….……... 
(ระบุผลที่ต้องการได้รับจากการจัดทำโครงการฯ ซ่ึงต้องสะท้อนจุดมุ่งหมายในการจัดทำโครงการฯ สะท้อน 

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และสามารถวัดและประเมินผลได้ โดยควรระบุเป็นรายข้อให้เห็นอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย วัตถุประสงค์มีได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output)....................................................................................................................... 
(ระบุผลที่จะได้จากการดำเนินโครงการฯ โดยตรงเมื่อสิ้นสุดโครงการฯโดยผลผลิตจะต้องมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะเกิดของโครงการฯ เช่น โครงการผลิตวัคซีน จะได้ผลผลิต คือ วัคซีน) 

• ผลลัพธ์ (Outcome)...................................................................................................................... 
(ระบุผลที่ได้รับจากเป้าหมายเชิงผลผลิต ซ่ึงอาจเป็นผลระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาหน่ึงไปแล้ว 
และเป็นจุดหมายปลายทาง/ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้บรรลุจากการดำเนินโครงการฯ เช่น ผลผลิต คือ 
วัคซีนจะได้ผลลัพธ์คือ ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่) 

5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด........................................................................................................................................ 
 (ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุด โดยเป็นผลกระทบในทางที่ดี ซ่ึงอาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม) 

6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ................................................................................................................................... 
 (ระบุทั้งเชิงปริมาณ (วัดจำนวนของสิ่งที่นับได้) และเชิงคุณภาพ (วัดในเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้น) พร้อมค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด ซ่ึงต้องสามารถชี้และวัดผลงาน/ความสำเร็จของงานได้  และกรณีใช้ตัวชี้วัดเป็นระดับความสำเร็จต้องระบุ
เกณฑ์ทุกระดับ) 

7. กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน ์ 
…………………………………………………………….…………………......................................................................………… 

(ระบุกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ โดยระบุให้ชดัเจนว่าโครงการฯ น้ีทำเพื่อใคร 
 หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่มให้ระบุว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง) 
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ส่วนท่ี  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
 

8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 :  
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 :  
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 :  

กิจกรรมที่ 2 :   
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 :  
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 :  

กิจกรรมที่ 3 :  
  

รวมวงเงิน (บาท)  

(ระบุกิจกรรมและงบประมาณ โดยต้องสะท้อนความเป็นไปได้ในการส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ ขั้นตอน 
ของกิจกรรมต้องมีความสมเหตุสมผล และสอดคล้องกัน ตลอดจนงบประมาณ ที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินกิจกรรม ต้องมี 
ความเหมาะสมและคุ้มค่า (อาจเปรียบเทียบกับโครงการที่ผ่านมาที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อประกอบการพิจารณา) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ……………………………………………………………………….……………………… 
10. สถานท่ีดำเนินการ………………………………….............................……………………………………………………….... 
11. งบประมาณ ................................... บาท พรอ้มระบรุายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
12. การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

12.1 ความเสี่ยง :.................................................................................................................................... 
(ความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการที่จะทำให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุเป้าหมาย          

ที่กำหนดไว้ในโครงการ) 

 12.2 การบรหิารความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………..……….…. 
(การบริหารความเสี่ยง คือ วิธีการแก้ไข/จัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น) 

13. หน่วยงานรบัผิดชอบ ................................................................................................................................... 
 
 
 
ผู้ประสาน  ช่ือ-สกุล .......................................................................................................................... 
               ตำแหนง่ ......................................................................................................................... 
               โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 
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ภาพประกอบการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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คณะทำงาน 

 ท่ีปรึกษา 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
                    คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดอ่างทอง 
  นายวุฒิชัย ธรรมยา  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

  นายเอกชัย จันทา   รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  

 ผู้จัดทำ 
  ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์   นาคพนม        ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  นางสาวพันธ์ุศิริ  ธนาริยะวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง    
         รวบรวม/เรียบเรียง 
  นางสาวพันธ์ุศิริ  ธนาริยะวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 ออกแบบปก 
  นายอติชาติ  จันทโชติ  พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน 
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