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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

คำนำ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการ
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ  
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจ
ใดที่มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้
คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี ่ยวข้อง  
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง 
แผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และว ิธ ีการบร ิหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี  พ.ศ. 2546 และฉบับที ่  2 พ.ศ. 2562  
มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลสู่
ระบบต ิดตาม และประเม ินผลแห่งชาต ิ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำหรับใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546  
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการ
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ  
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดที่มี
ความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์   
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรียุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม  
(พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เชื ่อมโยงข้อมูลสู ่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ขึ ้น เพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ 
    ขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะ
ที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 
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 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่ างทั่วถึง 
เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 4. พัฒนาองค์กร สู่ระบบราชการที่ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ราชการ 

 5. น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ  
 ค่านิยมองค์กร  

  องค์กรเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ยกระดับการศึกษา ศาสตร์พระราชายั่งยืน 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การ ที่มีประสิทธิภาพ  
 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคใหม่  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาค 
 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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สารบัญ 
  หน้า 
คำนำ  (ก) 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ข) 
สารบัญ (ง) 
ส่วนที่ 1 บทนำ 1 
 1. ความเป็นมา 1 
 2. วัตถุประสงค์ 2 
 3. วิธีการดำเนินงาน 2 
 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3 
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 4 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 5 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) 7 
 3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 9 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566-2570 10 
 5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   12 
 6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 12 
 7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 13 
 8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 15 
 9. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 
 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 19 
 11. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20 
 12. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ     

     พ.ศ. 2566 
24 

 13. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี     
      งบประมาณ พ.ศ. 2566  

26 

 14. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานงศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 26 
 15. บริบทการศึกษาและบริบทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน 

     ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
28 

 16. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงาน 
     ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 

39 
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สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
42 

 1. วิสัยทัศน์ 42 
 2. พันธกิจ 42 
 3. ค่านิยม 42 
 4. เป้าประสงค์รวม 43 
 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 43 
 6. ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 46 
 7. แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการ 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ 
   จังหวัดอุทัยธานี 

48 

 8. แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

49 

ส่วนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

50 

ส่วนที่ 5 โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุทัยธานี 

55 

ส่วนที่ 6 
 
 
ส่วนที่ 7 

ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุทัยธานี 
รายละเอียดแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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 -คณะผู้จัดทำ 

 

 



 
 

 

1 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. ความเป็นมา 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 

หมวด 3 การบริหารราชการเพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจภาครัฐ  มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการ   
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั ้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
ของหน ่วยงาน และพระราชกฤษฎ ีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และว ิธ ีการบร ิหารก ิจการบ ้านเม ืองที ่ดี   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดที่มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะ
ยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้
หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์   
และคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 เร ื ่องการปฏิร ูปการศึกษาในภูมิภาคของ 
กระทรวงศึกษาธิการ “ขอ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่กฎหมายกำหนดการปฏบิัติ
ราชการตามอำนาจ หน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย” โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ข้อ 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื ่อมโยงข้อมูลสู่ ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ  (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตาม
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ขึ้น  
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2. วัตถุประสงค ์
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุทัยธานี สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารและกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วิธีการดำเนินงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา  
เมื ่อวันที ่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560 - 2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และบริบทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลบริบทระดับโลกและระดับประเทศที ่ส่งผลต่อ  
การกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ประกอบด้วย สถิติทางการศึกษา ประกอบด้วย ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2564 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2564 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (Non-Formal National Educational Test : N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 บริบทด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร รวมทั้งโครงสร้างและการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน เพ่ือนำข้อมูลไปประกอบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงาน 
 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
(SWOT Analysis)  โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน และวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตามหลักการวิเคราะห์ 2S4M ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างและนโยบายของหน่วยงาน ผลผลิตและบริการ บุคลากร การเงินและงบประมาณ วัสดุและ
ทรัพยากร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำมาสังเคราะห์เป็นผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงาน 
และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
 4. จ ัดทำกรอบเค ้าโครง แนวทางการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจำป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
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  5. จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 6. พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี 
 7. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ต่อศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 8. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือทราบ 
 9. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และสังคม
ออนไลน์อื่น ๆ เช่น Facebook, Line เป็นต้น 
  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          

ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการวิเคราะห์ SWOT  
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและ
ประ เม ิ นผลแห ่ งชาต ิ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580     
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
     3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)   
  6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
  8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  
  9. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 11. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 12. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 13. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 14. หน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 15. บริบทการศึกษาและบริบทอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี  
 16. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี  
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  

 ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย มาตรา 65 บัญญัต ิให ้ร ัฐพ ึงจ ัดให ้ม ีย ุทธศาสตร ์ชาติ   
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นคติพจน์
ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม   
 ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีส่วนสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข ประเด็น
ที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ ข้อย่อยที่ 2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และ 3) พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ 
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ประเด็นที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ข้อย่อยท่ี 1)    การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
  2. ยุทธศาสตร ์ชาต ิด ้ านการสร ้ างความสามารถในการแข ่งข ัน  เป ้ าหมายท ี ่  1  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ประเด็นที่ 4 โครงสร้าง
พื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ข้อย่อยที่ 2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 3) เพิ่มพื้นที่และเมือง
เศรษฐกิจ  
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายที่ 1 คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม ข้อย่อยที่ 6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อย่อยที่ 1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2) ช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น 3) ช่วงวัยแรงงาน และ 4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 ข้อย่อยท่ี 1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ 2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ 
ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  และ 7) 
การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม 
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ที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่ 5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ข้อย่อย
ที่ 2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ประเด็นที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อย่อยที่ 2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 3) การ
ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป้าหมายที่  1 สร้าง
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม 
ในทุกมิต ิข้อย่อยท่ี 7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้
มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม ข้อย่อยที่ 
2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย
ที ่2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นที่ 2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  ข้อย่อยที่ 2) 
ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (กระจายความรู้ด้านทะเลในทุกระดับชั้น
และครอบคลุมทุกรูปแบบ มีกิจกรรมสร้างความตระหนักทางทะเล)  เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์  
เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักการมีส่วนร่วม  
และธรรมาภิบาล ประเด็นที่ 6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ข้อย่อยที่ 1) ส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
   6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เป้าหมาย
ที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประเด็นที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง 
ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ข้อย่อยท่ี 2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ประเด็นที่ 7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น ข้อย่อยที่ 1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประเด็นที่ 
3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ข้อย่อยที่ 1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4  ภาครัฐมี
ความทันสมัย ข้อย่อยท่ี 2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐ 
เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ ่งมั ่น และเป็นมืออาชีพ   
ข้อย่อยที่ 1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม 
ในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม  และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เป้าหมายที่ 3 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
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ทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อย่อยที่ 2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริต 
 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  

2.1 แผนแม ่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  (พ .ศ .  2561-2580)  เป ็นแนวทางการพ ัฒนา 
และขับเคลื่อนประเทศ ด้วยแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่
เก ี ่ยวข ้องให ้เป ็นร ูปธรรม และถ่ายทอดไปสู ่แนวทางการปฏิบ ัต ิในแผนระดับที ่  3 ของหน่วยงาน  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) ประกอบด้วย 23 ประเด็น 86 แผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย  
 ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 12 แผนแม่บท 19 แผนแม่บท
ย่อย 23 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้ 
 แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง แผนย่อยที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เป้าหมาย : คนไทยมี
ความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยสูงขึ้น แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป้าหมาย :  
1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
 แผนแม่บทที่ 2 การต่างประเทศ แผนย่อยที่ 2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ เพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก  
 แผนแม่บทที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
เป้าหมาย : เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
 แผนแม่บทที่ 10 การปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จร ิยธรรม ค ่ าน ิยมและการเสร ิมสร ้ างจ ิตสาธารณะและการเป ็นพลเม ืองท ี ่ ด ี  เป ้ าหมาย : คนไทย 
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติฯ แผนย่อยที ่3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม เป้าหมาย : สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนใน
สังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น  
 แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เป้าหมาย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็น
ไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น แผนย่อยที่ 2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย เป้าหมาย : 
เด็กเกิด อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น แผนย่อยที่ 3 การพัฒนา 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ 
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วัยแรงงาน เป้าหมาย : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น แผนย่อยที่ 5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  
  แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมาย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดี
ขึ้น แผนย่อยที่ 2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เป้าหมาย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูล 
เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  แผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนย่อยที่ 1 การสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น   
  แผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนย่อยที่ 1 การคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ เป้าหมาย : คนไทย ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
  แผนแม่บทที ่18 การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยที่ 5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนด
อนาคตประเทศ (สร้างความรู ้ ความเข้าใจ การตระหนักรู ้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ) เป้าหมาย : คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
  แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยที่ 1 การพัฒนา
บริการประชาชน เป้าหมาย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ เป้าหมาย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว แผนย่อยที่ 
5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูงมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
  แผนแม่บทที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยที่ 1 การป้องกัน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ เป้าหมาย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
  แผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนย่อยที่ 4  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
องค์ความรู้พื้นฐาน เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยี ฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ
ที่ก้าวหน้าในเอเชีย   
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3. แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

 แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน (ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย  
ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  ด้านสาธารณสุข  
ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  เป็นแผน
ระดับ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และเพื่อสร้างการปฏิรูปที่ชัดเจนเฉพาะ  
จึงบรรจุกิจกรรมที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่ดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน สามารถดำเนินการและวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงปี 2564 - 2565 เป็นกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ไว้ด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock นำไปสู่การ
ปฏิบัต ิตามหลักความสัมพันธ์ เช ิงเหตุและผล  (Causal Relationship: XYZ) เพื ่อให ้บรรล ุผลส ัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา 5 ปี  โดยแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะ
ดำเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ที่เป็น
กิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน  
 ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 6 ด้าน 15 กิจกรรมปฏิรูป
ประเทศ (Big Rock) ดังนี้    
 แผนการปฏิรูปประเทศ (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน BR. ที่ 1 ปรับเปลี ่ยนรูปแบบ 
การบริหารงาน และการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  BR. ที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  BR. ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่งดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลัก
คุณธรรม BR. ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
BR. ที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่าย เงินเพื่อความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต  
 แผนการปฏิรูปประเทศ (3) กฎหมาย BR. ที่ 1 ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน  BR. ที่ 3 ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่
ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
   แผนการปฏิรูปประเทศ (5) ด้านเศรษฐกิจ BR. ที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง : High Value 
Added BR. ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ประเด็นการพัฒนาทักษะ
กำลังคน (Up-Skill, Re-Skill and New Skill) สำหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษา มาแล้วเพื่อสร้างโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ 
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   แผนการปฏิรูปประเทศ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม BR. ที่ 2 การบริหาร
จัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (การบรรจุเรื่องเขตทางทะเล เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน)  
 แผนการปฏิรูปประเทศ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ BR. ที่ 4 
การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ BR. ที่ 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั ้น การทุจริตเชิง
นโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
   แผนการปฏิรูปประเทศ (12) ด้านการศึกษา BR. ที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั ้งแต่ระด ับปฐมวัย BR. ที่ 2 การพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนสู ่การเร ียนรู ้ฐานสมรรถนะ  
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 BR. ที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566-2570)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีจ ุดมุ ่งหมาย 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี และผลักดันให้
ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่าง
เท่าเทียมกัน ภายใต้เป้าหมายหลักและตัวชี้วัดที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม 4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่  โดยประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญสูง 
ต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลัก
ในช่วงระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คือหมุดหมายการพัฒนา 13 ประการ  
 ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมายการพัฒนาที่เชื่อมโยง 
กับเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 5 หมุดหมาย ดังนี้  
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืนกลยุทธ์ 
ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้าง
เสริมองค์ความรู้ให้กับชุมชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน ประชาชนและประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
และเมืองด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ เป้าหมาย : 1) การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น 2) การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่
อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงฯ 
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 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอ เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น กลยุทธ์ย่อย 
ที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ เป้าหมาย : 1) ครัวเรือนยากจนข้าม
รุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมฯ 2) คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
 หมุดหมายที ่ 11 ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและ ชุมชนในการรับมือภัย
ธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ย่อย 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้  
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป้าหมาย : สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึง
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนัก
รู้ในตนเอง มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัย
แรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต กลยุทธ์
ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม กลยุทธ์ 
ที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 
พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู ้สำหรับผู้ที ่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ เป้าหมาย :  
1) คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ 2) ประชาชน 
ทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 หมุดหมายที ่  13 ไทยมีภาคร ัฐที ่ท ันสมัย มีประสิทธ ิภาพและตอบโจทย์ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 
ยกเลิกภารกิจให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการ
ทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ ่น เชื ่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการ
บริหารจัดการภาครัฐ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ กลยุทธ์ที ่ 3 การ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 
3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐ
เป็นดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่
จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื ้อต่อการพัฒนา
ประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมา
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมาย 
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ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : 1) การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้ 2) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
คล่องตัว 
 

5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)   

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562  – 2565) ประกาศใช้ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 124 ก ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) เพื่อเป็นแผนหลักของชาติที่เป็น
กรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง ภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวคิด 7 ชุด โดยมุ่งหมาย “ความมั่นคงแห่งชาติ” 
เป็นภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิต โดยปกติสุขของประชาชน หรือที่กระทบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
ความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 นโยบาย 19 แผน  
     ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่ 
นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความ
เป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติสอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) 
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) 
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
จากภัยทุจริตและนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื ่อวันที ่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 10 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
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การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) 
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลัก
ที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบาย
หลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) 
นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) 
นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วน
ที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

7. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนาม
รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558  
     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของ
โลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) เป็นระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าหมาย
ย่อย (SDG Targets) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็น
สามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้ง
ใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก (Goal) การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายหลัก (Goal)  
ที่ 4 (การประชุม กพย. ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที่ 14 กันยายน 2563) โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ  
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบและประสานงาน
ระดับเป้าหมายย่อย (Target) รวม 10 เป้าหมายย่อย (SDGs Targets) โดยที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 
8 เป้าหมายย่อย (Target) ดังนี้ 
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 เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที ่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป ้าหมายย่อยที ่  4.2 : สร ้างหลักประกันว ่าเด ็กชายและเด ็กหญิงทุกคนเข้าถ ึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกันว่า กลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม  
ภายในปี พ.ศ. 2573 
 เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
 เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
 เป ้าหมายย่อยที ่  4.A สร ้างและยกระดับอุปกรณ์และเคร ื ่องม ือทางการศึกษาที ่อ ่อนไหว 
ต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 (ที่มา : รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
พ.ศ. 2559-2563, สศช., สิงหาคม 2564) 
      ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเท ียม และสนับสนุนโอกาสในการเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิต และทุกรายเป้าหมายย ่อย ( Target)  
ทีก่ระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง การจัดการ
ศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะการทำงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education 
for All) หลักการจัดการศึกษาเพื ่อความเท่าเทียมและทั ่วถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง
ย ึดตามเป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ ค ุณภาพของคนช่วงว ัยการเปลี ่ยนแปลงโครงสร ้างประชากร 
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได ้ปานกลางและความเหลื ่อมล้ ำ
ภายในประเทศลดลง 

 เป้าหมาย 
   1. ด ้านผ ู ้ เร ียน (Learner Aspirations)  โดยม ุ ่ งพ ัฒนาผ ู ้ เร ียนท ุกคนให ้ม ีค ุณล ักษณะ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  ประกอบด้วย  ทักษะและคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
       3Rs ได ้แก ่  การอ ่ านออก (Reading) การเข ียนได ้  (Writing)  และการค ิด เลขเป็น 
(Arithmetics)  
  8Cs ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้ เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
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     2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 
    2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  (Access)  
  2.2 ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม  (Equity)   
  2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ  (Quality)   
   2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา   ที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย  (Efficiency)   
  2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 ผลลัพธ์สุดท้าย 
 1. เด็กไทยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
 2. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3. ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 

 ย ุทธศาสตร ์แผนการศ ึกษาแห ่งชาต ิ  พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด ้วย 6 ย ุทธศาสตร์   
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป ้าหมาย 1) คนท ุกช ่วงว ัยม ีความร ักในสถาบ ันหล ักของชาต ิ  และย ึดม ั ่นการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  3) คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง 
ในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การผล ิตและพ ัฒนากำล ังคน การว ิจ ัย และนว ัตกรรมเพ ื ่ อสร ้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
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บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและ
สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบ
และกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  
ตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนา
คลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป ้าหมาย 1) ผ ู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับโอกาสและความเสมอภาคในการเข ้าถ ึงการศ ึกษา  
ที่มีคุณภาพ 2) การเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบ ัน เพื ่อการ  
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพ ัฒนา 1)  เพ ิ ่ ม โอกาสและความเสมอภาคในการ เข ้ าถ ึ งการศ ึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูล ด้าน
การศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป ้าหมาย 1) คนทุกช ่วงว ัย ม ีจ ิตสำนึกร ักษ ์ส ิ ่งแวดล้อม ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรมและ 
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อมมีคุณธรรม 
จร ิยธรรม และนำแนวคิดตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงส ู ่การปฏิบ ัต ิในการดำเน ินช ีวิต  
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภา พและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  4) ปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
 
9. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 สำนักงบประมาณได้ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่ง
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ 13 หมุดหมายการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  
 ยุทธศาสตร ์การจ ัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดไว้   
6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเน ินการภาครัฐ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด ้านความมั ่นคง  2) ยุทธศาสตร์   
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโต 
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บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ 
 สำหรับสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 และนโยบายการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 ทิศทางการพัฒนาภาค มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับ  
อนุภูมิภาค และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี   
วิถีชีวิตยั่งยืน” 
 แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาสู ่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื ้นที่จ ังหวัด 
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง 
   2. พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
 4. เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจ และเอ้ือต่อการอยู่อาศัย 
 5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
 6. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความสมดุล ป้องกันและ  
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 
 
 
 
 



20 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

11. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก

หน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านกลไกการรับ
ฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ  

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันจากภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอื่น ๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี ่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป  

   1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู ่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

    1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

    1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  

 2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ  
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 2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ 
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบ
เป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

 2.4 พัฒนาทักษะดิจ ิท ัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู ้ เร ียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    

 2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ ่นและการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   

    2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
  2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่
สูงขึ้น 

 2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและ
ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไป
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ใน
การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                    2.10 พ ัฒนาระบบการประเม ินค ุณภาพสถานศึกษาท ี ่ เน ้นสมรรถนะและผลล ัพธ์  
ที่ตัวผู้เรียน  
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
      3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่ง
ต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 
     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือ
รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
     3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และการ
เรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มี

การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ  

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 

 4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ  Re-skill Up-skill 
และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู ่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency)   

 4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
  4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานใน
ภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young 
Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
     4.7 ส ่งเสร ิม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช ่วงว ัยเพื ่อการมีงานทำ  
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
 4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ ่มเป้าหมายผู ้อยู ่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน 
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
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แห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้  

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     
    5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเน ินการตามหลักเกณฑ์การประเมินว ิทยฐานะแนวใหม่  

Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา  
      5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ
การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  

     5.6 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

 5.7 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การ
ส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   

 6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย
สื ่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  

    6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  

    6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ  

    6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  เ ร ่ ง ร ั ดการดำ เน ินการจ ัดทำกฎหมายลำด ับรองและแผนการศ ึกษาแห ่ งชาติ  

เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
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12. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกรอบแนวทาง
และเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  

  ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ที่จำเป็นพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่  
 พันธกิจ  

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนที ่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 

 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกยุคใหม่  
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา  

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

2. กำลังคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
และความต้องการของประเทศ 
 

1) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพได้ภายใน 1 ปี  
2) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ 
ที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา  
3) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ิมข้ึน  
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยรูปแบบ 
และวิธีการที่เหมาะสม 

1) สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี   
2) อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ  
    - ระดับก่อนประถมศึกษา 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม
และประเทศ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีถูกต้อง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถปรับ 
ตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ตามสถานการณ์ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะ 
สมรรถนะวิชาชีพ ตามความต้องการของตลาด แรงงานและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่  
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และ 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษา 
สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 

4. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกันในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาคและ
เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความ
ตระหนักในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

8. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

 
13. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มีกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
     บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง 

เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ

ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
ยุทธศาสตร์ 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2) พัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5) ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

14. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 14.1 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา        
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดังนี้ 
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 ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง ศึกษาธิการ    
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ     
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที ่กศจ. มอบหมาย 
  (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 (3) สั ่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ        
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ดิจิทัล        
เพ่ือการศึกษา 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 (11) ปฏิบ ัต ิภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธ ิการหร ือตามที ่ ได ้ร ับมอบหมาย             
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
 14.2 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 พฤจิกายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกข้อความใน (1) ของข้อ 8 โดยใช้ข้อความนี้แทน “(1) อำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
 มาตรา 4 ให้เพิ่มเติมวรรคสอง (5) ของข้อ 8 ดังนี้ “ในการเสนอความเห็นตามวรรคหนึ่ง  
ไม่รวมถึงอำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา” 
 มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 11 และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ดำเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ.”
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15. บริบทการศึกษาและบริบทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
15.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2565 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู จำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน   

จำนวน 

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

ครู 
(คน) 

นักเรียน/นักศึกษา 
(คน) 

สพป.อุทัยธานี เขต 1 74 743 8,608 

สพป.อุทัยธานี เขต 2 123 1,290 17,333 

สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 21 703 12,979 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 1 64 166 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 8 102 3,788 

สถานศึกษาเอกชน 10 341 5,051 

สถาบันอาชีวศึกษา 3 169 3,477 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 35 818 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี 5 103 1,280 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2 18 45 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท.) 154 335 4,008 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
อุทัยธานี 

1 25 187 

ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดอุทัยธานี 

1 14 384 

รวม 404 3,942 58,124 
 
 

หมายเหตุ :  ข้อมูลของสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เป็นข้อมูลที่รวมจำนวนนักศึกษา   
          ระดับสูงกว่า ปวช. 

 
 

 
 
 
 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2 จำนวนนักเรียนแยกตามสังกัด และแยกตามอำเภอ 

หน่วยงาน   
จำนวนนักเรียน (คน) แยกตามอำเภอ 

เมือง ทัพทัน 
สว่าง

อารมณ ์
หนองขา
หย่าง 

หนอง
ฉาง 

ลานสกั บ้านไร่ ห้วยคต 

สพป.อุทัยธานี เขต 1 2,471 2,570 3,005 562     

สพป.อุทัยธานี เขต 2     4,524 5,530 5,823 1,456 

สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 2,657 1,398 854 508 2,966 1,076 2,917 603 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุทัยธาน ี

166        

สำนักงาน กศน.จังหวัด
อุทัยธาน ี

896 523 708 394 272 460 358 177 

สถานศึกษาเอกชน 1,707 64   2,457  823  

สถาบันอาชีวศึกษา 3,762        

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี       2,249  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองอุทัยธาน ี

1,280        

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 24    21    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท.) 324 422 401 196 536 885 950 294 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์
อุทัยธาน ี

    187    

ม.รามคำแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

384        

รวม 13,671 4,977 4,968 1,660 10,963 7,951 13,120 2,530 
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ตารางท่ี 3 จำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัด และแยกตามอำเภอ 

หน่วยงาน   
จำนวนสถานศกึษา (แห่ง) แยกตามอำเภอ 

เมือง ทัพทัน 
สว่าง

อารมณ ์
หนองขา
หย่าง 

หนอง
ฉาง 

ลานสกั บ้านไร่ ห้วยคต 

สพป.อุทัยธานี เขต 1 21 19 25 9     

สพป.อุทัยธานี เขต 2     28 31 51 13 

สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 3 2 2 2 3 2 5 2 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุทัยธาน ี

1        

สำนักงาน กศน.จังหวัด
อุทัยธาน ี

1 1 1 1 1 1 1 1 

สถานศึกษาเอกชน 4 1   2  3  

สถาบันอาชีวศึกษา 3        

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี       1  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองอุทัยธาน ี

5        

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1    1    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท.) 17 13 12 7 20 35 38 12 

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์
อุทัยธาน ี

    1    

ม.รามคำแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

1        

รวม     57   
57  

  36     
36  

40       
40  

 19      
19  

56       
56  

69       
69  

99       
99  

  28     
28   
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ตารางท่ี 4 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) : สายอาชีพ (ปวช. 1-3)        

ระดับชั้น จำนวน (คน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 2,465 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,265 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,090 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6,820 

ปวช.1 913 

ปวช.2 664 

ปวช.3 1,022 

รวม ปวช. 2,599 

 
   

ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกประเภทความพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
             ประจำจังหวัดอุทัยธานี  

ลำดับที่ ประเภทความพิการ จำนวน 

1 บกพร่องทางการเห็น 6 

2 บกพร่องทางการได้ยิน - 

3 บกพร่องทางสติปัญญา 60 

4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 32 

5 บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 

6 บกพร่องทางการพูดและภาษา - 

7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - 

8 ออทิสติก 17 

9 ความพิการซ้อน 50 

รวม 166 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 6 จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม รวมทุกสังกัด จำแนกตามระดับชั้น  
ประเภท ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.  รวม 

ทางการมองเห็น 1 2 2 - - 5 
ทางการได้ยิน - 2 3 - - 5 
ทางสติปัญญา 2 50 21 1 - 74 
ทางร่างกาย 1 25 8 3 - 37 
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

2 986 469 14 - 
1,471 

ทางการพูดและภาษา 4 9 1 - - 14 
ทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ 

- 17 3 - - 
20 

ออทิสติก - 19 - - 1 20 
พิการซ้อน 2 17 2 - - 21 
รวม 12 1,127 509 18 1 1,667 

 
 
ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน รวมทุกสังกัด จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

ประถมศึกษา 

 

ม.ต้น 

 

ม.ปลาย 

 

ปวช. 

 

รวม 

9 65 60 199 333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 8 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ประเภท 

จำนวน (คน) 
 สพป.อน.1 สพป.อน.2 สพม.อนชน รวม 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน - - - - 

เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ - - - - 

เด็กถูกทอดทิ้ง 1 3 5 9 

เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน - - - - 

เด็กเร่ร่อน - - - - 

ผลกระทบจากเอดส์ - - - - 

ชนกลุ่มน้อย - - - - 

เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ - - 1 1 

เด็กยากจน 5,109 8,881 6,304 20,294 

เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - - 1 1 

อ่ืนๆ - - - - 

กำพร้า - 13 3 16 

ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - - 18 18 

มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 5 14 38 57 

อายุนอกเกณฑ์ - - - - 

รวม 5,115 8,911 6,370 20,396 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
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15.2 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา  
 

แผนภูมิที่ 1 ผลการทดสอบทงการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูลจากข้อมูล แสดงให้เห ็นว ่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั ้น ป.6 ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562-2564 สูงกว่าค่าเฉลี ่ยระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

. 

แผนภูมิที่ 2 ผลการทดสอบทงการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 

ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562-2563 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ แต่ปีการศึกษา 
2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
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แผนภูมิที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 
ของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562-2563 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ แต่ปีการศึกษา 
2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 

แผนภูมิที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.3 

 
จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.3 ของโรงเรียนเอกชน  

ปีการศึกษา 2562-2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
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แผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้น ป.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : 

RT) ระดับชั ้น ป.3 ของโรงเร ียนเอกชน ปีการศึกษา 2562-2564 สูงกว่าค่าเฉลี ่ยระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

 

แผนภูมิที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากข้อมูล พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอาชีวศึกษา V-NET ปี
การศึกษา 2559 - 2564   ระดับจังหวัด มีค่าต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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แผนภูมิที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษา  N-NET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากข้อมูลพบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษา  N-NET 
ระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ำกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2564 
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15.3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
1) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 33 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.28 

2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ F 
 
16. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลักการวิเคราะห์ 2S4M และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกแบบมหภาค (External analysis ) ด้วยเครื่องมือ PEST Framework สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ด้านโครงสร้างและนโยบายของหน่วยงาน 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความคิดเปิดกว้าง เปิด

โอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น เป็นที่
ปรึกษาให้บุคลากรได้ 

ด้านผลผลิตและการบริการ 
1. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ด้านบุคลากร 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามสายงาน มี

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความเป็นมือ
อาชีพ 

2. บุคลากรมีบุคลิกภาพท่ีสง่างาม 
3. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ  
4. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงตามนโยบายในอนาคตได้ 
 

ด้านผลผลิตและการบริการ 
1. ข้อมูลสารสนเทศ ไม่ครอบคลุมและไม่อยู่บน 

หน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน 
ด้านบุคลากร 
1. โครงสร้างอัตรากำลังไม่มีความสมดุล 
2. ขาดการหมุนเวียนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ 
3. บุคลากรขาดทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารที่
คลาดเคลื่อน 

ด้านการเงินและงบประมาณ 
1. ระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานมีความ

ซับซ้อนและไม่ชัดเจน 
2. ขาดแนวทางและขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่าย

วัสดุและงบประมาณที่ชัดเจน 
3. จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องประหยัด

งบประมาณการเดินทางไปราชการ 



 
 

 

39 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
5. บุคลากรในหน่วยงาน มีความสามัคคี มีน้ำใจ

ช่วยเหลือในการทำงาน ร่วมคิดร่วมทำ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

6. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ด้านวัสดุและทรัพยากร 
1. สถานที่ตั้งสำนักงานมีความพร้อมในการ

ประสานงานกับหน่วยงานด้านการศึกษา 
2. วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักของแต่ละกลุ่ม 
3. อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อม 

สามารถรองรับความต้องการและการปฏิบัติงาน 
4. อาคารสถานที่เป็นสัดส่วนมีอุปกรณ์การ

ปฏิบัติงานครบถ้วน เช่น ห้องประชุม ห้อง
ทำงาน คอมพิวเตอร์ 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีภาคีเครือข่ายเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามภารกิจได้ 
2. หน่วยงานมีโครงสร้างและมีการแบ่งงาน/หน้าที่

ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

ด้านวัสดุและทรัพยากร 
1. โรงจอดรถรถยนต์ไม่เพียงพอ และไม่มีที่จอด

รถจักรยานยนต์ 
2. บริเวณรั้วของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน ทำให้เกิด

ความเสี่ยงกับอาคารสถานที่และบุคลากร  
ด้านการบริหารจัดการ 
1. ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับ

ปริมาณงานที่เปลี่ยนไป 
2. แผนงานโครงการสร้างพ้ืนฐาน ขาดการบูรณา

การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ขาดศูนย์กลางการบูรณาการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา 
4. การตรวจสอบภายในยังไม่เป็นเชิงรุก 
5. คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการยังไม่ชัดเจน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

นโยบายและกฎหมาย 
1. รัฐบาลให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา ทำให้ได้รับ

งบประมาณ รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน 

สังคมและวัฒนธรรม 
1. ได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานและองค์กร

ภายนอก เช่น จังหวัดอุทัยธานมีีมูลนิธิเพธทูเฮลท์ 
2. มีภาคีเครือข่ายในการบูรณาการการจัดการศึกษาที่

เข้มแข็ง 
3. ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานรัฐและ

องค์กรเอกชน 
เทคโนโลย ี
1. จากสถานการณ์โควดิ-19 ทำให้มีการนำระบบ

เทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบ Zoom , 
TEAM ,Webex 

2. บุคลากรได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

นโยบายและกฎหมาย 
1. แนวนโยบายไม่ต่อเนื ่อง เนื ่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารระดับสูง 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดัตั้งสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดยังไม่ชัดเจน ทำให้บุคลากรเกิดความไม่มั่นใจใน
องค์กร 

3. การจัดสรรงบประมาณในการบริหารโครงการน้อยลง 
ทำให้บางโครงการต้องยกเลิก 

4. ภารก ิจของกระทรวงหร ือนโยบายส ่วนใหญ่ต ้อง
ขับเคลื ่อนกับหลายหน่วยงาน ทำให้ เกิดความล่าช้า 
ต่อการปฏิบัติงาน 

5. ภารกิจงานบางส่วน ยังไม่มีหน่วยงานส่วนกลางเป็น
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนและไม่
มีผู ้ประสานงานโดยตรงสำหรับจังหวัดในการติดต่อ
ประสานงาน 

6. การพิจารณาดำเนินงานของ สป. มีความล่าช้า เช่น  
การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน  

7. ได้รับจดัสรรงบประมาณอย่างจำกัด ล่าช้า ทำให้ไม่
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได ้

8. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างไมส่อดคล้องกับปริมาณงาน 
ที่เปลี่ยนไป 

9. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

10. ศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้ประสานงาน ไม่มี
อำนาจสั่งการโดยตรง ทำให้การขบัเคลื่อนเป็นไปได ้
ไม่เต็มที ่

11. บุคลากรน้อยกว่ากรอบอัตรากำลัง 
เศรษฐกิจ 
1. ผลกระทบจากโรคติดต่อและภัยธรรมชาติ ทำให้

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ส่งผลต่อการเรียนต่อของ
ผู้เรียน 

สังคมและวัฒนธรรม 
1. เครือข่ายในการจดัการศึกษามกีารปรับเปลี่ยน

ผู้รับผิดชอบ ทำให้การปฏิบตัิงานไม่ต่อเนื่อง 
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จากการว ิ เคราะห์สภาวะแวดล้อมด ้านการศึกษาของจ ังหว ัดอุท ัยธานี  (SWOT Analysis)  
โดยภาพรวม ปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง ปัจจัยภายนอกเอื้อต่อการจัดการศึกษา มีจุดอ่อนและอุปสรรคบ้าง
บางส่วน แต่เมื่อประเมินสถานภาพแล้ว องค์กรมีสภาพเป็นดาวเด่น (Stars) 
 สรุปได้ว่า การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน ควรเป็นลักษณะเชิงรุก เพ่ือพัฒนา
การศึกษาในจังหวัดอุทัยธานีต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธาน ี
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ .ศ . 2561 - 2580) แผนการปฏิ รูปประเทศ ฉบับปรับปรุง  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ภาค นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 หน้าที่และอำนาจ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี บริบทการศึกษา และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน มาใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์ 
 ขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 
2. พันธกิจ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่
จำเป็นในโลกยุคใหม ่

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2.4 พัฒนาองค์กร สู่ระบบราชการที่ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการ 
2.5 น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ  

3. ค่านิยมองค์กร  
องค์กรเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ยกระดับการศึกษา ศาสตร์พระราชายั่งยืน 
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4. เป้าประสงค์รวม 
 4.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ที่มีประสิทธิภาพ  
 4.2 ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ใหม่  
 4.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4.4 ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้ เรียน 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม ่
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและทักษะที่จำเป็น
สอดคล้องกับการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในแต่ละบริบท 

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่
ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษา และพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพด้วยศาสตร์
พระราชาและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เขตพ้ืนทีพิ่เศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
ตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบและแรงงานต่างด้าว) 
1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบ
บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

2. พัฒนากำลังคน เพ่ือ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและ 
องค์ความรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่
ภูมิภาคและประเทศ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ในโลกยุคใหม ่
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
ปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
3.2 ส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ทีส่่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน  
3.4 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
การบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
 

5. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 

4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย     
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทาง    
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้
อย่างหลากหลายรอบคลุม ทุกพ้ืนที่
และกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 
ต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. หน่วยงานและสถานศึกษา 
มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ และความตระหนักรู้
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย     

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

7. หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการและบริการประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน
และเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกพ้ืนที่  
6.4  พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม 
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  
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6. ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 
1. พัฒนาการจัดการ 
ศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก และการธำรงรักษา
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ100 

 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน 
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, 
ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (สบศ.)  

ร้อยละ 80 

2. พัฒนากำลังคน  
เพ่ือสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ 
 

1. ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ผ่านการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ร้อยละ 80 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ 

1. คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

 

ภาษาไทย 52.40 
คณิตศาสตร์ 28.91 
วิทยาศาสตร์ 33.55 
อังกฤษ 31.99 
2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มี
คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  

 

   - ทักษะการอ่าน ร้อยละ 59.15 
   - ทักษะการคำนวณ ร้อยละ 48.61 

 3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสุขภาพ 
การเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย 

ร้อยละ 95 

4. สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเอกชน 

ร้อยละ 100 

 2. นักเรียนที่ไดร้ับทุนพระราชทานของจังหวัดอุทัยธานี 
ได้รับการสนบัสนุน ตดิตาม และพฒันาศักยภาพ 

ร้อยละ 100 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธาน ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 
5. ส่งเสริมการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาจังหวัด
อุทยัธานี ส่งเสริมและจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

ร้อยละ 85 

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามคำรับรอง
ปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

อยู่ในระดับมาตรฐาน
ขั้นสูง 

 2. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

อยู่ในระดับ A 

 3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  

คิดเป็นร้อยละ 95 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธาน ี

ส่วนที่ 4 
ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 งบประมาณ 4,762,800 บาท (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565) มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ งบประมาณ 
(บาท) 

 รวมงบประมาณ 4,762,800 
1 งบดำเนินงาน 3,806,700 
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ 934,500 
    1. ค่าเช่าบ้าน 934,500 
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,872,200 
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในส่วนภูมิภาค 
 

 1. งบดำเนินงาน 2,758,100 
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,055,400 
           1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงาน งบประมาณ 456,860 บาท  
  1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 90,000 บาท  
  1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 354,000 บาท ได้แก่  
  (1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 108,000 บาท  
  (2) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน เป็นเงิน 144,000 บาท  
  (3) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 102,000 บาท  
  1.1.4 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน  78,000 บาท  
  1.1.5 ค่าเช่ารถยนต์ เป็นเงิน 297,000 บาท  
  1.1.6 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นเงิน 434,400 บาท  
            1.1.7 โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏบิัติจังหวัดอุทัยธานี 

3,000 บาท 
 

            1.1.8 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 5,000 บาท  
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            1.1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและสรา้งความผูกพันในองค์กร ของบคุลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทยัธานี 120,000 บาท 

 

            1.1.10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ (การออกกำลังกาย) บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 2,500 บาท 

 

            1.1.11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 4,600 บาท 

 

            1.1.12 โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 24,628 บาท  
            1.1.13 โครงการประชมุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการ

บริหารราชการเชิงยทุธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 90,676 บาท 
 

            1.1.14 โครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพ 
การเรียนรู ้6,250 บาท 

 

            1.1.15 โครงการขับเคลื่อนการดำเนนิงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนเอกชน 11,000 บาท  
            1.1.16 โครงการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และพฒันาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน 

40,000 บาท 
 

            1.1.17 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 13,600 บาท  
            1.1.18 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 2,850 บาท 
 

            1.1.19 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 3,080 บาท 

 

            1.1.20 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อตา้นการทุจริต 17,956 บาท  
 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 702,700 
 2. ค่าอินเทอร์เน็ต  64,200 
 3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 49,900 
     3.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  49,900 
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ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่ายรายการและรายการ งบประมาณ 
(บาท) 

2 งบรายจ่ายอ่ืน 878,800 
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค 

226,500 

 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300 
 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 40,000 
 3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 65,300 
 4. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 

โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
90,900 

 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน กิจรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 

291,000 

 1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 86,000 
 2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี  45,000 
 3. โครงการสร้างและสง่เสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏบิัติ 160,000 

 แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการชุมนุมยุวกาชาด กจิกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรต ิ

10,000 

 1. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 

 แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน คา่ใช้จา่ยโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน 

211,800 

 1. โครงการส่งเสริมระเบียบวินยัลูกเสือ เนตรนารี 25,000 

 2. โครงการส่งเสริมการจัดงานวนัคล้ายวนัสถาปนายวุกาชาดไทย  40,000 

 3. โครงการส่งเสริมการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยวุกาชาดและกิจการนักเรียน 12,000 

 4. โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 102,300 

 5. โครงการพัฒนาการส่งเสริมศกัยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 32,500 

 แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนโยบายและ
แผนดา้นการศึกษา กิจกรรมดำเนนิงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
 

9,500 



 
 

 

53 
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ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่ายรายการและรายการ งบประมาณ 
(บาท) 

 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

9,500 

 แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ ผลผลิตนกัเรียน
โรงเรียนเอกชนทีไ่ด้รับเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน 

10,000 

 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 10,000 

 แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศกึษาเอกชน 

30,000 

 1. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครโูรงเรยีนเอกชนตามบริบทของพ้ืนที ่ 30,000 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ
จัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ กิจรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจดัทำ
รูปแบบฯ 

70,000 

 1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

70,000 

 แผนงานบรูณาการการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพตดิ โครงการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพตดิ กิจกรรมการสรา้งภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

20,000 

 1. โครงการขับคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

20,000 

3 งบเงินอุดหนุน 57,300 

 แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม กิจรรมลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

27,300 

 1. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสอืของกระทรวงศึกษาธิการ 6,300 

 2. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 7,000 

 3. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ 10,000 

 4. เปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดเีด่นโล่พระราชทาน 4,000 

 แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนโยบายและ
แผนดา้นการศึกษา รายการเงนิอุดหนุนการจดังานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

30,000 

 1. ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 30,000 
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ที ่ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่ายรายการและรายการ งบประมาณ 
(บาท) 

4 งบดำเนินงานจากหน่วยงานอ่ืน 20,000 

 แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนกัเรียน
โรงเรียนเอกชนทีไ่ด้รับการอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน 

20,000 

 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสง่เสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในสว่นภูมิภาค 20,000 

5 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ  

 1. โครงการหมู่ยวุกาชาดต้นแบบ  - 

 2. โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด - 

 3. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (รางวลัเสมาพิทักษ์) 

- 

 4. โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ์ - 
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ส่วนที่ 5 
โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1 
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

160,000 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

2 
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

5,000 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

3 
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกัน.และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

20,000 พัฒนาการศึกษา 

4 
ขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
จังหวัดอุทัยธานี 

3,000 พัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1 
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

70,000 นิเทศติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

1 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

86,000 นิเทศติดตามและประเมินผล 

2 
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี  

45,000 นิเทศติดตามและประเมินผล 

3 นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 24,628 นิเทศติดตามและประเมินผล 

4 
ขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

6,250 นิเทศติดตามและประเมินผล 

5 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนเอกชน 11,000 นิเทศติดตามและประเมินผล 

6 
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ (การออกกำลังกาย) 
บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

2,500 พัฒนาการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

7 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

4,600 พัฒนาการศึกษา 

8 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

90,676 พัฒนาการศึกษา 

9 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

10 
พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

32,500 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

11 ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  40,000 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

12 ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 25,000 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

13 ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 102,300 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

14 
ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  

12,000 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

15 
เปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาด
ดีเด่นโล่พระราชทานฯ 

4,000 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

16 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ 10,000 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

17 
ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

6,300 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

18 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 7,000 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

19 ส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  - 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

20 หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ  - 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 



57 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

21 
เชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
(รางวัลเสมาพิทักษ์) 

- 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

22 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ - 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

23 
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพัน 
ในองค์กร ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี 

120,000 อำนวยการ 

24 
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี 

40,000 อำนวยการ 

25 ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 30,000 พัฒนาการศึกษา 

26 
กิจกรรมค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน 
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

30,000 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

1 
ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทุนพระราชทาน 

40,000 พัฒนาการศึกษา 

2 
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
โรงเรียนเอกชนในภูมิภาค 

20,000 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 9,500 
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300 นโยบายและแผน 

2 
ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

65,300 นิเทศติดตามและประเมินผล 

3 
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

90,900 นิเทศติดตามและประเมินผล 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

4 เสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 17,956 บริหารงานบุคคล 

5 
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี 

2,850 อำนวยการ 

6 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

3,080 อำนวยการ 

7 อบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 13,600 ตรวจสอบภายใน 

8 
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกขนจังหวัด 

10,000 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 1,301,240   
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ส่วนที่ 6 
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ ่งกำหนดให้มี 
การรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน 
สงป.301, 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานีประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของ
แผน/งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี ้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส  
รวม 4 ไตรมาส/ปี และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
      รายงานภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
      รายงานภายในวันที่ 7 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
      รายงานภายในวันที่ 7 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
      รายงานภายในวันที่ 7 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ 
โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 
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  1.4 การรายงานผลการดำเน ินงานในระบบติดตามประเม ินผลแห ่งชาติ   
(e-MENSCR) โดยดำเนินการรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์ /ผลสัมฤทธิ์  
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
กับเป้าหมายของโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน 
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
โดยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
 

------------------------- 
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โครงการภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 
 

ส่วนที่ 7 รายละเอียดแผนงานโครงการภายใต้ยุทธ์ศาสตร์  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอทุัยธาน ี
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ชื่อโครงการ   สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา   
                   สู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 1 ความม่ันคง 

(1) เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติ 
(2) ประเด็นที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ประเด็นความม่ันคง  

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงไว้ 

 ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   
    หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี 1 การเสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลักของชาติ 
   นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล  

(1) นโยบายหลักที ่1 การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     นโยบาย คือ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการที่ 1 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคงของสังคมและประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐ  
ไว้ว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ คือทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” และพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้น 
ทรงราชย์ มีความว่า... “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนาม  
ของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว ่าเป็นไปตามพระราชประสงค์  
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูม ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตา มบทบัญญัติ 
ของกฎมณเทียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบ
รับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธาน  
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คื อการสร้างคนดี  
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราโชบาย เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสรา้ง
พื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคง 
มีคุณธรรม 3) การมีงานทำ - มีอาชีพ และ 4) การเป็นพลเมืองดี 

 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ซึ่งมีองค์พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยมีวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8  
ว่า คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศี ลธรรมให้เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือ
ความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
     1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
     2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
     3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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     4. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
     5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ 
    การที่ลูกเสือได้มาร่วมชุมนุมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทาง
กระบวนการทางลูกเสือ ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 
    ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ  
จึงได้จัดทำโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีทัศนคติที ่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
และบ้านเมือง รวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อประชาชนคนไทย 
     3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้และสามารถน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีโอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคงและมีคุณธรรม  
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนตามบริบทในพ้ืนที่ตนเอง 

    3.3 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น  
และชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
4. เป้าหมายโครงการ  

 4.1 ผลผลิต(Output) 
4.1.1 ผู ้เรียนที ่เข้าร่วมโครงการ มีความรู ้ความเข้าใจ และมีเจตคติที ่ด ีและถูกต้อง  

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
4.1.2 ผ ู ้ เร ียนท ี ่ เข ้าร ่วมโครงการ ร ้อยละ 80 ม ีการน ้อมนำพระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 4.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด

อ ุท ัยธาน ี  ร ่วมบ ูรณาการส ่ง เสร ิม สน ับสน ุน ข ับเคล ื ่อน ขยายผลการจ ัดก ิจกรรมการน ้อมนำ  
พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในการเรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสานึกรักและภูมิใจ  
ในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
4.2.1 ผู ้เร ียนทุกช่วงวัยมีความรู ้ความเข้าใจ มีเจคติที ่ด ี ถูกต้องต่อสถาบันหลัก 

ของชาติและยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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4.2.2 ผู ้เรียนมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
ประจำวัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนตามบริบทในพ้ืนที่ตนเอง 

4.2.3 ผู้เรียนมีจิตสำนึก รักท้องถิ่นและภูมิใจความเป็นนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนของ
ตนเอง 
5. ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 5.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีคุณธรรม มีอาชีพ - มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดี 

 5.2 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการสนับสนุนให้น้อมนำ 
พระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสู่การ 
จัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 5.3 ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน 
และมีจิตสำนึกรักชุมชนและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

 5.4 ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐาน 
ของความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ำใจให้กัน เยาวชนปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

 6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  6.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  6.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการน้อมนำพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการน้อมนำพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา มีจิตสานึกรักชุมชนและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง และทำให้สังคมมีความ
ปรองดอง สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
  นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 880 คน 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 1 วัน 

7,200 ม.ค. - ก.พ. 66 

กิจกรรมที่ 2 : จัดกิจกรรม “เยาวชนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ” จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 220 คน  จำนวนรุ่นละ 1 วัน 

152,800 เม.ย. - มิ.ย. 2566 

กิจกรรมที่ 3 : ประเมินผลโครงการ และสรุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง  

- ก.ค. - ส.ค. 2566 

รวมวงเงิน (บาท) 160,000  
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  มกราคม - สิงหาคม 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
  จากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โครงการขับเคลื ่อนการพัฒนาการศึกษาที ่ยั ่งยืน กิจกรรมการขับเคลื ่อนนโยบายด้านการ ศึกษา  
งบรายจ่ายอื ่น โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา  
สู่การปฏิบัต ิ

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 1 วัน 
   - ค่าอาหารกลางวัน 30 คน มื้อละ 120 บาท 1 มื้อ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน มือละ 35 บาท 2  มื้อ 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์                       

ม.ค. - 
ก.พ. 
2566 

 
 
 
 

 
 
 

 
3,600 
2,100 

 

 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 

 
3,600 
2,100 
1,500 

รวมทั้งสิ้นกิจกรรมที่ 1  - 5,700 1,500 7,200 
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กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 : จัดกิจกรรม “เยาวชนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ” จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 220 คน  จำนวนรุ่นละ 
1 วัน 
    - ค่าอาหารกลางวัน (220 คน X 80 บาท X 4 มื้อ ) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (220 คน X 30 บาท X 8 
มื้อ) 
     - ค่าป้ายโครงการ 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (1,000 บาท X 4 วัน) 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร (วันละ 3,600 X 4 วัน) 

เม.ย.- 
มิ.ย. 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 

70,400 
52,800 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,200 
10,000 
4,000 
 

 
 
 
 

70,400 
52,800 

 
1,200 

10,000 
4,000 

14,400 
รวมทั้งสิ้นกิจกรรมที่ 2 - 14,400 123,200 15,200 152,800 

กิจกรรมที่ 3 : ประเมินผลโครงการ และสรุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง  

ก.ค. - 
ส.ค. 2566 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น (บาท) - 14,400 128,900 16,700 160,000 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการทุกกิจกรรม 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

12.1 ความเสี่ยง 
12.1.1 โรคระบาดที่จะส่งผลให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติหรือดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ 
12.1.2 การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณมีความล่าช้าหรือการจัดสรรเงินงวด

จัดสรรในจำนวนที่น้อยกว่าแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ 
12.2 การบริหารความเสี่ยง 

12.2.1 ติดตามมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการปฏิบัติจากกระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการให้สอดคล้อง  
ตามสถานการณ์ 

12.2.2 ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวบัณทิตา  ยะนันท์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
อีเมล์  buntita2417@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 085 8637973 
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ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านความมั่นคง       . 

1) เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมขึ้น                          
2) ประเด็นที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ        

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ที่ 1 ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ
เพ่ิมข้ึน 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ 1 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา         . 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่  1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล 
1) นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์             . 
2) นโยบายเร่งด่วนที่  - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม    
                         การพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 2 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ    
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง     . 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)  นโยบายข้อ - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง     . 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                   โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยกำหนดให้มีการ
พัฒนาสถานศึกษาทุกระดับผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวของแต่ละ
องค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีระบบที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นหลักประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาพอเพียง 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  

 4.1 เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 4.2 เพื่อคัดกรองคัดกรองการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
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5. เป้าหมายโครงการ  
 ผลผลิต (Output)  สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
 ผลลัพธ์ (Outcome) สถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยรายด้าน ไม่น้อยกว่าระดับ 4  

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ที่เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

                 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที ่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้
และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   

      สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง สามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืน ใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชาสัมพันธ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ไปยังหน่วยงาน

ทางการศึกษาทุกสังกัด 
ตุลาคม - พฤศจิกายน 

2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีแต่งตั ้งคณะกรรมการฯ       
ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

ธันวาคม 

3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 

4 คณะกรรมการฯ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ลงพื้นที่ประเมิน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
5 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เมษายน 

 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2565 – เมษายน  2566 
10. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการในจังหวัดอุทัยธานี 
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11. งบประมาณ จำนวน  5,000.-  บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบดำเนินงาน   .    
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

 

1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกำหนดแนว     
      ทางการประเมินฯ 

 2,680   2,680 

2. คณะกรรมการลงพ้ืนที่ เพ่ือประเมินฯ  2,320   2,320 
รวม  5,000   5,000 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย วัสดุ  

1. ประชุมคณะกรรมการ ฯ (ก่อนการประเมิน ฯ) 
    - ค่าเดินทางของคณะกรรมการฯ                 
      จำนวน 5 คน (5x200x1) 
    - ค่าอาหารคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่ 
      เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน (11x100x1) 
    - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ของคณะกรรมการ 
      และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จำนวน 11 คน   
      (11x25x1) 
    - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

  
1,000 

 
1,100 

 
275 

 
 
 
 
 
 
 
 

305 

 
1,000 

 
1,100 

 
275 

 
 

305 
รวมกิจกรรมที่ 1  2,375 305 2,680 

2. คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินฯ สถานศึกษา 
    - ค่าเดินทางของคณะกรรมการ (5x200x1) 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง (120x11) 

  
1,000 
1,320 

  
1,000 
1,320 

รวมกิจกรรมที่ 2  2,320  2,320 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 2  4,695 305 5,000 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : สถานศึกษาบางแห่ง ยังไม่พร้อมในการเข้าร่วมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง  
การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
การบริหารความเสี่ยง : ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วม     
รับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอังศกร  บำรุงรัตน์             ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
      อีเมล์ pameeka76@gmail.com         โทรศัพท์มือถือ  064 - 4646235 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาในพ้ืนที่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งได้รับ 
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pameeka76@gmail.com
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ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

1) เป้าหมาย 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
2) ประเด็น 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 1 ด้านความมั่นคง 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงฯ 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 10 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ - 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) – 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการที่ 3 



74 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบันที่นับวันจะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ 
และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการ
แพร่ระบาดไปสู่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ประเทศต้องสูญเสียพลเมืองและเยาวชนไปเป็น
จำนวนมากจากยาเสพติด รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตลอดจนทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
และประเทศชาติ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 กระทรวงศึกษาธ ิการ ได ้ดำเน ินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ด้วยมาตรการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการป้องกัน 2. ด้านการค้นหา 3. ด้านการรักษา 4. ด้านการเฝ้าระวัง 
และ 5. ด้านการ บริหารจัดการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ในสถานศึกษาเป็นระบบครบวงจร และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) ในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมอบหมายหน้าที่ให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในการอำนวยการ บริหารจัดการ ประสานงานและกำกับติดตามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมี
เป้าหมาย ลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงจัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบั ติเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่และบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในจังหวัดอุทัยธานี 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2566 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานยาเสพติดร่วมกับภาคี

เครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2566 
4.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง ปี 2566  
4.3 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีกระบวนการ  

ที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และบูรณาการ
ร่วมกับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  
5. เป้าหมายของโครงการ (Output) 
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  5.1.1 มีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 คน 
  5.1.2 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 248 แห่ง 
  5.1.3 มีรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาใน
จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  5.2.1 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ.2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2.2  
  5.2.2 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและสถานศึกษามี
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  5.2.3 รายงานผลการดำเนินงานก้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
จังหวัดอุทัยธานี มีข้อมูลและวิธีดำเนินการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 6.1 นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
 6.2 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 
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7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
  7.1.1 มีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 คณะ 
  7.1.2 จัดประชุมคณะทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  7.1.2 ร้อยละ 100 ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากรายงานผล
ในระบบสารสนเทศยาเสพติด ผ่านระบบ NISPA และระบบ CATAS 
  7.1.3 มีรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
ในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 เล่ม 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
  7.2.1 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ.2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว มีความรู้ความเข้าใจตามคู่มือการดำเนินงานฯ 
สามารถนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้ 
  7.2.3 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและสถานศึกษา
มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  7.2.4 มีรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 ขออนุมัติโครงการฯ  
 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
 8.3 ดำเนินกิจกรรม 
 8.4 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม   
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 มกราคม-กันยายน 2566 
 

10. สถานที่ดำเนินการ   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 

11. งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
แหล่งงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. ประชุมคณะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี 

 √  √  

2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 √ √    

3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

   √  

รวม      
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1. ประชุมคณะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
จังหวัดอุทัยธานี 
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
ประชุมและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คนๆ ละ 
35 บาท 2 มื้อ 

  
 
 

1,400 

  
 
 

1,400 
 

2. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    2.1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 
          -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม Online  

  
 
 
 

1,310 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1,310 

 



78 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

    2.2 ออกประเมินสถานศึกษาตามโครงการ 
สถานศึกษาสีขาวฯ 
          -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สำหรับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 
8 คนๆ ละ 120 บาท/วัน/5 วัน 
          -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
          -ค่าจ้างทำเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียน
ระดับเงิน จำนวน 300 ฉบับๆ ละ 20 บาท 
          -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ 
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คนๆ ละ 
35 บาท/มื้อ/2 มื้อ 

  
 

4,800 
 
 
 
 
 

490 

 
 
 
 
 

2,000 
6,000 

 
 

 
 

4,800 
2,000 

 
6,000 

 
 

490 

3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
    -ค่าวัสดุสำนักงาน 
    -ค่าเข้าเล่มรายงานผล จำนวน 20 เล่ม 
เล่มละ 100 บาท 

  
 
 

2,000 
2,000 

  
 
 

2,000 
2,000 

รวม     
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
การบริหารความเสี่ยง : จัดทำกำหนดการและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

ให้ชัดเจน 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์ natthima_mam@hotmail.com โทรศัพท์มือถือ 08 1280 5543 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีการบูรณาการความร่วมมือในการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและมีข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

mailto:natthima_mam@hotmail.com
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ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจังหวัดอุทัยธานี  
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านความมั่นคง   
1) เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2) ประเด็นที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง 
1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ที่ 1 ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ 1 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) - 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  

3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที่ - 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการที่ 4 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

3. หลักการและเหตุผล  
 เมื ่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ โดยทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่ผู ้เรียน  
4 ด้าน ประกอบไปด้วย 
 1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
 3) การมีงานทำ มีอาชีพ 
 4) การเป็นพลเมืองดี 
และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็น
หลักชัยในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา และสร้างเด็กและเยาวชน ที่เป็นคนเก่ง คนดี  
ที ่พร ้อมปฏ ิบ ัต ิตามรอยพระย ุคลบาทอย ่างเป ็นร ูปธรรม จ ึงได ้แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการข ับเค ล ื ่อน                             
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

สำนักงานศึกษาธิการอุทัยธานี จ ึงจ ัดทำโครงการการขับเคลื ่อนพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาสู ่การปฏิบัติในพื ้นที ่จ ังหวัดอุทัยธานี และบูรณาการการขับเคลื ่อนพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติร่วมกัน 

4. วัตถุประสงค์  
4.1 เพื ่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ วางแผนการขับเคลื ่อนแผนงาน โครงการกิจกรรมของ

กระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางพระบรมราโชบาย 4 ด้าน 
4.2 เพื ่อจ ัดทำ ประสาน ส ่งเสร ิม สนับสนุน ดำเน ินงาน โครงการ/ก ิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้อง                          

ตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด ลงสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
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4.3 เพ ื ่อประสานงานระหว ่างหน ่วยงานในส ังก ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการในส ่วนภ ูม ิภาค                                   
เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายและแนวทางที่กำหนด 

4.4 เพ่ือติดตาม ประเมินผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา อุปสรรคที่จะเกิดข้ึนระหว่างการ
ขับเคล ื ่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของกระทรวงศึกษาธ ิการให ้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย                            
ทั้ง 4 ด้าน 

5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output)  ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการการขับเคลื่อน 
   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจังหวัดอุทัยธานี 

• ผลลัพธ์ (Outcome) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจังหวัดอุทัยธานี 

และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจังหวัดอุทัยธานีและผู้เกี่ยวข้อง                                               
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

8.1 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล 
8.2 ขออนุมัติโครงการ 
8.3 จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
8.4 ดำเนินการตามแผน 
8.5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 
8.6 สรุปผลการดำเนินงาน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2565 – ตุลาคม 2566  

10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
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11. งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบดำเนินงาน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
(ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม) 2 ครั้ง 

 875 
 

 875 1,750 

2. สรุปผลการดำเนินการ 
- มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ร่วม
ขับเคลื่อน 

   1,250 1,250 

รวม  875  2,125 3,000 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
(ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 2 ครั้ง 

 1,750  1,750 

2. สรุปผลการดำเนินการ 
- มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อน 

  1,250 1,250 

รวม  1,750 1,250 3,000 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : การประสานงาน ที่ผิดพลาด ทำให้ได้รับข้อมูลในการดำเนินงานไม่ถูกต้อง 
การบริหารความเสี่ยง : มีการตรวจสอบ ตรวจทานข้อมูลก่อนการดำเนินงาน 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวสุวภัทร สดุดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

อีเมล์ pattanuthai@gmail.com  โทรศัพท์มือถือ 0942251556 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
14.1 มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการ วางแผนการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการกิจกรรมของ

กระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางพระบรมราโชบาย 4 ด้าน 
14.2 มีการจัดทำ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง                          

ตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 
14.3 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค                                   

เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายและแนวทางที่กำหนด 
14.4 มีการติดตาม ประเมินผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา อุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นระหว่าง

การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม 
พระบรมราโชบายทั้ง 4 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 



84 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 
โครงการภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   
    หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล  

(1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) - 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ที่ 4 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการที่ 1 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ
คุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และ  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปัจจุบัน 
และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง วัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น  
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น  ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) ภายใต้วิสัยทศัน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษามี  
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุ มชน  
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู ่กับการฝึกทักษะ  
การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ ตามความถนัดและความสนใจ  
ซึ่งจะต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพ่ือทำให้การเรียนการสอนในสายอาชีพมี
ความน่าสนใจมากขึ้น  

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 พบว่า ในปี 2563 - 2564 
World Economic Forum (WEF) ยังไม่มีการรายงานผลการจัดความสามารถทางการแข่งขั้น ดังนั้น หากพิจารณา
จากรายงานฯ ล่าสุด ในปี 2562 พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
(Skill) ของไทยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก จากอันดับที่ 66 จาก 140 ประเทศทั่วโลก 
ในปี 2561 โดยมีคะแนนลดลงเป็น 62.30 คะแนนจากในปี 2561 ที่อยู่ที่ 63 คะแนน ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญมาก
จากทักษะของบัณฑิตที่ลดลง และการสอนให้คิดเชิงวิเคราะห์ที่ยังมีคะแนนค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาโดยการเทียบเคียงจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในปี 2564 พบว่า ประเทศ
ไทยมีอันดับด้านการศึกษาอยู่ในอันดับ 56 ซึ่งลดลง 1 อันดับจากปี 2563 โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับทักษะของ 
วัยเรียน/วัยรุ่นที่มีอันดับลดลง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษาและการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาที ่ตอบสนองต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับดีขึ้น รวมถึงเมื่อพิจารณาดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก  
ปี 2563 (GTCI) พบว่า ในภาพรวมไทยมีคะแนนเพียง 41.30 จาก 100 คะแนน โดยอยู่ในอันดับที่ 67 ซึ่งยัง 
ต่ำกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มี 78.48 คะแนน และมาเลเซีย 
ที่มี 60.40 คะแนน มิติด้านทักษะที่ยังเป็นจุดอ่อน ได้แก่ ทักษะสายวิชาชีพ (Vocational & Technical Skills) 
และความรู้ความสามารถในระดับสากล (Global Knowledge Skills)  

กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศเน้นของนโยบายและ
จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขีดความสามารถทางการแข่งขั้น ตามเน้นของนโยบายในข้อที่  
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยต้องการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและ
วิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้ง
การจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษา 
ในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้เรียนในสาย
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อาชีพเพียงร้อยละ 30 - 34  ในขณะที่ต้องการผู้เรียนอาชีวะในสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสาย
สามัญ 40 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื ่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตร ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้ผู้เรียนที่จบการศึกษา  
ในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ  
รวมการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่างบูรณาการ  

2. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
อย่างยังยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 

3. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี  
ความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ สอดคล้องกับ
บริบทของความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
จังหวัดมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบบูรณาการ 

อย่างน้อยจังหวัดละ 3 หลักสูตร 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา 

ในระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 
5. ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษามีหลักสูตรทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่   

2.หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง มีคู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้สำเร็จการศึกษามีอาชีพและมีงานทำ ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
4. มีแนวทางในการผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
    มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด  
ทุกจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 

2) ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

กิจกรรมที ่1 ประชาสัมพันธ์โครงการ - ธันวาคม 2565
มกราคม 2566 

กิจกรรมที ่2 ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร CLC 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จับคู่สถาบันร่วมพัฒนา 

12,000.- กุมภาพันธ์ 2566 

กิจกรรมที ่3 ดำเนินการจัดทำหลักสูตร CLC ในสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ  

1,300.- กุมภาพันธ์- 
มีนาคม  2566 

กิจกรรมที ่4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร  45,000.- มิถุนายน –
กรกฎาคม 2566 

กิจกรรมที ่5 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

3,000.- มิถุนายน –
กรกฎาคม 2566 

กิจกรรมที ่6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และจัดทำบันทึก
ข้อตกลง ( MOU) 

8,700.- สิงหาคม 2566 

กิจกรรมที ่ 6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ - กันยายน 2566 
รวมทั้งสิ้น (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 70,000.-  

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
10. สถานที่ดำเนนิการ สถานศกึษาในจังหวดัอุทัยธานี   
11. งบประมาณ  70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียด
ตัวคูณ) 
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ - 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร CLC ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จับคู่สถาบันร่วมพัฒนา 

12,000.- 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  30  คน  ๆละ 35 บาท/ครั้ง/2  รวม 2,100 บาท  
 -  ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน 30  คน  ๆละ 1  มื้อ ๆละ 120 บาท 3,600  
บาท 

 

 -  ค่าเอกสารประกอบการประชมุ จำนวน 30 ชุด  ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท  
 -  ค่าวิทยากร  จำนวน 6 ชัว่โมง ๆละ 600 บาท  3,600 บาท  
  -  ค่าวัสดุ   1,200.-บาท  
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดทำหลักสูตร CLC ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 1,300.- 
    - ค่าวัสดุในการจัดทำหลักสูตร  จำนวน  1,300 บาท - 
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 45,000.- 
     - สนับสนนุวัสดุในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  
3 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท 

 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3,000.- 
         -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศ ติดตาม จำนวน 5 คน ๆ ละ 120 บาท/คน/5 ครั้ง 
(5 X 120 X 5 )  จำนวน   3,000 บาท 

 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลง ( MOU) 8,700.- 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  จำนวน 30  คน ๆ ละ 35 บาท / 2 มื้อ ( 30 × 35× 2 = 2,100 บาท) 

 

    - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 30  คน ๆ ละ 120 บาท / 1 
มื้อ ( 30 × 120 = 3,600 บาท) 

 

    - ค่าวสัดุ  จำนวน  3,000 บาท  
กิจกรรมที ่7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ - 

รวมทั้งสิ้น (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 70,000.- 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 12.1 ความเสี่ยง จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเครือข่ายความร่วมมือที่เข้ามาร่วมในโครงการ
ไม่แน่นอน   
 12.2 การบริหารความเสี่ยง –  
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13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวจำแรง  นกเอ้ียง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ชำนาญการพิเศษ 
      อีเมล์  nokiang2562@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0959498799 
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โครงการภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ  Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านพัฒนาการเรียนรู้ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ - 
นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล 
1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 

โครงการที่ 1 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผลความจำเป็น  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประเด็น
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู ้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัว  
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  
การพัฒนาการเรียนรู ้ แผนย่อยที ่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 มีแนวทางการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางย่อย 
(2) คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู ้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื ้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื ่อการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัตมีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
 จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 พบว่า เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื ้อโควิด-19 ในการประเมินสถานการณ์ปี 2564 จึงประเมินจากค่าเฉลี ่ยคะแนน 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของมัธยมศึกษาชั ้นปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ 
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินสอดคล้องกับการประเมิน PISA คือ นักเรียนอายุ  
15 ปี โดยค่าเฉลี ่ยคะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ภาษาไทย 44.36 ภาษาอังกฤษ 29.94 
คณิตศาสตร์ 26.04 และวิทยาศาสตร์ 32.68 และค่าเฉลี ่ยคะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 
ภาษาไทย 42.21 ภาษาอังกฤษ 29.20 คณิตศาสตร์ 25.41 และวิทยาศาสตร์ 29.20 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนของทุกวิชาในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกับอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา โดย IMD ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 56 ขยับลงจาก
อันดับที่ 55 ในปี 2563 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 45) 
 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัด
สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่าย 
ในการทำงานในแต่ละพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด 
ร่วมทำร่วมประเมินผล อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงาน  
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่อเนื่อง และมีการวิจัยผลการดำเนินการรองรับการพัฒนารูปแบบ  
และแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางศึกษา และสร้าง
เครื่องความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2) เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา  
ในระดับจังหวัด 
 3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
 1) ร้อยละ 50 จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา 
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 2) ร้อยละ 50 จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลด้านด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา 
 3) ร้อยละ 50 จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) จังหวัดสามารถนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม  
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู ้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้จริงในระดับพื ้นที่  
และมีประสิทธิภาพ 
 2) จังหวัดมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด  
มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) จังหวัดสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  
ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี  
7. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  1) ร้อยละ 50 จังหวัดจะต้องมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้จริงในระดับพ้ืนที่ 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  2) ร้อยละ 50 จังหวัดจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ร้อยละ 50 จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
 6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา 

กิจกรรมที ่1 จัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมการศึกษา 

และงานวิจัยทางการศึกษา 

- ไตรมาส ที่ 1 

กิจกรรมที ่2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

5,700 ไตรมาส ที่ 1 

กิจกรรมที ่3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล 

31,580 ไตรมาส ที่ 2 

กิจกรรมที ่4 เผยแพร่ นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การ

จัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

39,230 ไตรมาส ที่ 3 

กิจกรรมที ่5 ประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 6,000 ไตรมาส ที่ 3 

กิจกรรมที่ 6 จัดทำเอกสารรายงาน เผยแพร่ผลการดำเนิน

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม

การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

3,490 ไตรมาส ที่ 3 

รวมวงเงิน (บาท) 86,000  

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) เดือนตุลาคม 2565 ถึงกันยายน 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ 86,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จำแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1.2 จัดทำข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- 
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กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย 
กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการ
ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กำหนดกิจกรรม/ร่วมกันดำเนินงาน 
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน/35 บาท/2 มื้อ 
    -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน/120 บาท/1 มื้อ 

5,700 
 
 
 

2,100 
3,600 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ระดับประเทศ, ระดับภาคและระดับจังหวัด 
    -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 
กิจกรรมที่ 3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจง/สร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการ 
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ครู 4 กลุ่มสาระ/ครูวิชาการ 
    -ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท/ชม./6 ชม./2 วัน 
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน/35 บาท/4 มื้อ 

    -ค่าอาหารกลางวัน 35 คน/120 บาท/2 มื้อ 
    -ค่าป้ายไวนิล 3 เมตร x 2 เมตร จำนวน 1 ผืน 
    -ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 3.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษา 
    -นิเทศ ติดตาม สถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง/แห่ง 
    -สรุปผลการนิเทศ ติดตาม 

31,580 
 

 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

 
7,200 
4,900 
8,400 
1,080 
3,000 
5,000 

กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่ นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

39,230 
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กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมการประกวดนวัตกรรม/แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร 
นวัตกรรม/แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และนวัตกรรม/แนวทางการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด                
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน/35 บาท/2 มื้อ 

    -ค่าอาหารว่างกลางวัน 35 คน/120 บาท/1 มื้อ 
    -ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 9 คน/500 บาท/1 วัน 
    -ค่าโล่รางวัล จำนวน 3 อันๆ ละ 1,500 บาท 
    -ค่าป้ายไวนิล 3 เมตร x 2 เมตร จำนวน 1 ผืน 
     -ค่าป้ายไวนิล 5 เมตร x 2 เมตร จำนวน 1 ผืน 
     -ค่าวัสดุ  
     -ค่าเงินรางวัล จำนวน 3 ด้าน 
      ชนะเลิศ รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล 
      รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล 
      รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล 

 
 
 

2,450 
4,200 
4,500 
4,500 
1,080 
1,800 
2,700 

 
9,000 
6,000 
3,000 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 
รูปแบบ/ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่ นำเสนอผลงานภาค 18 
จำนวน 3 โรงเรียน โดยสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนๆ ละ 2,000 บาท 

6,000 

กิจกรรมที ่6 จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     
   -ค่าวัสดุ 
   -ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม (สี) จำนวน 20 เล่มๆ ละ 50 บาท 

3,490 
 
 

2,490 
1,000 

รวมทั้งสิ้น 86,000 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 12.1 ความเสี่ยง - 
 12.2 การบริหารความเสี่ยง – 
 
 



100 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล     นางสาวณัฐชา สังข์ทอง           ตำแหนง่     ศึกษานิเทศก์                                   . 

อีเมล์ annathethief@gmail.com   โทรศัพท์มือถือ 095-3402910  
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกิดการบูรณาการด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพ 
ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบบริการความรู้ เพื่อให้บริการข้อมูลด้านนวัตกรรม และการ
วิจัยทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย search engine หรือระบบสืบค้น ที่ยืดหยุ่นต่อผู้ใช้ที่แตกต่างกัน นับตั้งแต่ 
ผู ้บริหาร นักวิจัย ผู ้ให้บริการความรู้  ผู ้เรียนและผู ้ใช้ทั ่วไป และระบบแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ในรูปแบบที่สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน รวมถึงเป็นพลเมืองดีของประเทศและเป็นพลโลกที่ดีของสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:annathethief@gmail.com
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ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ  
                พ.ศ. 2566 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นที่ 2 พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯท่ี 2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
(3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   
   หมุดหมายที่ 12 กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล  

(1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที ่ (Target) 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา  
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้
เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการที่ 2 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนื่อง                ⬜ โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการ    
ให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจ
ในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน โดยจัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้การส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาทั้ ง 12 และกำหนดให้การศึกษาปฐมวัยเป็นนโยบาย
สำคัญด้วย ในข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะและได้มี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
ให้ยึดหลักการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเพิ่มความสำคัญของการพัฒนาด้านตัวตน (Self Development) 
และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF) ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่อมั่น 
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ภูมิใจในตนเอง คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักกำกับตนเอง อีกทั้งสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนมีความชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบาย กฎหมาย และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เกิดการบูรณาการในพ้ืนที่อย่าง
เข้มแข็ง ส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีพัฒนาการมราสมวัย ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื ้นที่ตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึง
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ ื ่อให ้สำน ักงานศ ึกษาธ ิการภาคและสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ั งหวัด  
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ โดยมีผลการดำเนินงาน  
ที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู ้ดูแลเด็ก และผู้เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน      
การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด 
และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
รวมทั้ง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ของกระทรวงหลักที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที ่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัด 
สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง ตชด. องค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิในพื้นที่ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพื้นที่ระดับภาค และจังหวั ดเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 
โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 

 



104 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

4. เป้าหมายโครงการ  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้าน สมวัย ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างบูรณาการ โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
5. ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะ
การเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  

2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

3. เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ
ทุกภาคส่วน โดยแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
 1. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้านสมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

2. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3. หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อย่างบูรณาการ โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่  
 6.2 เชิงคุณภาพ  
 เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับดี 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 

2) ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 



105 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
ดำเนินการ 
ช่วงเดือน 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยระดับจังหวัดระหว่างหนว่ยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

2,100 ธันวาคม -
มกราคม 
2566 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

4,800 กุมภาพันธ์-
มีนาคม 
2566 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างการรับรู้ให้ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การกรอก 
ข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

4,500 เมษายน 
2566 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning โดยผ่านระบบ Zoom meeting  

8,200 พฤษภาคม 
2566 

กิจกรรมที่ 5 การประกวดนวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู ้บริหารและครูผู ้สอนเพื ่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด 

25,400 มิถุนายน 
2566  

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานโครงการ  สิงหาคม  
2566 

รวมทั้งสิ้น 45,000  
หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ   
9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ 
     10.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
      10.2 สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 
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11. งบประมาณ  45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1การประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

   - ค่าอาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารว่มประชุม จำนวน 30 คน ๆ ละ 35 บาท / มื้อ / จำนวน 1 มื้อ  (30 X 35 X 1 ) 1,050.- 
กิจกรรมที่ 2  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

 

      - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ของคณะกรรมการนิเทศ จำนวน 1 ครั้ง ๆละ 5 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ 
ละ 120 บาท (1 X 5 X 8 X 120 ) 

4,800.- 

กิจกรรมที่ 3  การสร้างการรับรู้ให้ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การกรอก 
ข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 

       - ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
ผ่านระบบ Zoom meeting จำนวน  6 ชม. ๆ ละ 600 บาท ( 6 X 600 ) 

3,600.- 

         - ค่าจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี  รายงานสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการส่งเสริมเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี
จำนวน  10 เล่ม  ๆละ 90 บาท ( 10 X 90 ) 

900.- 

กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผ่าน
ระบบ Zoom meeting 

 

     -  ค่าวิทยากรการอบรม  จำนวน  12 ชม. ๆ ละ  600 บาท  ( 12 X 600 )  7,200.- 
     -  ค่าวัสดุ 1,000 บาท 1,000.- 
กิจกรรมที่ 5  การประกวดนวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด 

 

        - ค่าอาหารว่าง สำหรับผูเ้ข้าร่วมงานและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 30 คน ๆ ละ 35 บาท / มื้อ / 
จำนวน 2 มื้อ (30 X 35 X 2 )  เป็นเงิน  2,100 บาท 
         -  ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมงานและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 30 คน ๆ ละ 120 บาท 
/ มื้อ / จำนวน 1 มื้อ (30 X 120) เป็นเงิน  3,600 บาท 
         - ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 7 คน ๆ ละ 500 บาท (7 X 500 )  เป็นเงิน  3,500 บาท  
         - เงินรางวัลสำหรับผู้ประกวด  จำนวน   15,000  บาท 
         - ค่าวัสดุและค่าป้าย   2,250 บาท 

26,450.- 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานโครงการ  
รวมทั้งสิ้น 45,000.- 
หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ  
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 12.1 ความเสี่ยง : จำนวนสถานศึกษาหรือจำนวนผู้ส่งผลงานในการประกวดนวัตกรรม ไม่มีความแน่นอน 
อาจมากหรือน้อย ไม่สามารถคาดเดาความสนใจของผู้เข้าร่วมการประกวด ถ้ามีจำนวนมาก ส่งผลให้
งบประมาณในการจัดงาน ไม่เพียงพอกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 12.2 การบริหารความเสี่ยง : บริหารงบประมาณในส่วนของกิจกรรมอ่ืนให้ลดลงหรือถัวจ่ายในกิจกรรมอ่ืนๆ  
13. ผู้รับผดิชอบ  
      ชื่อ-สกุล  นางสาวจำแรง  นกเอ้ียง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
อีเมล์  nokiang2562@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0955498799 
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ชื่อโครงการ นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
2) ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นฯ 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่คุณภาพตามมาตรฐานฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล 
1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals)  - 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการที่ 3 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580 ) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อย 
ในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลัก  
ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง  
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560 - 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ  
ที่เกี ่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู ้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส  ความเท่าเทียม  
ความเสมอภาค ความปลอดภัยและมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั ่งและยั่งยืน  ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก
หน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร  
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการ
รับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตาม
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ  และมีบทบาทสำคัญในการ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา และศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงตามที่ประกาศ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีจึงได้จัดทำ “โครงการนิเทศแบบ
บูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566” ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดอุทัยธานี  

2. เพ่ือนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน
จังหวัดอุทัยธานี  

3. เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาเอกชน
ในจังหวัดอุทัยธานี  

 

5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) 
1. สถานศึกษาในสังกัดการศึกษาเอกชนทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการนิเทศ  
2. โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี  ได้รับการนิเทศ  

• ผลลัพธ์ (Outcome) 

• สถานศึกษาในสังกัดการศึกษาเอกชนทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี มีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

• โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี มีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา  

• สถานศึกษาในสังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี  มีการจัดการเรียนการสอนในวิชา
เพศศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเอกชน และโรงเรียน 

ในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี  
กลุ่มเป้าหมายรอง  นักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดเอกชน และนักเรียนในโรงเรียนโครงการกอง

ทุนการศึกษา 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 

7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ.. 
7.1.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการนิเทศ

ติดตามการจัดการศึกษา   ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
7.1.2 ร้อยละของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการนิเทศ 

ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตามนโยบายพิเศษของโครงการ  
7.1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการนิเทศ

ติดตามการจัดการเรียนการสอนในวิชาเพศศึกษา 
7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

7.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

7.2.2 ระดับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน
จังหวัดอุทัยธานี  

7.2.3 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี  ที่มีการจัดการเรียนการ 
สอนในวิชาเพศศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ไตรมาส 

1 การนิเทศ เพ่ือตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565  ในสถานศึกษา
เอกชน ทุกแห่ง ในจังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ใน
จังหวัดอุทัยธานี   

พฤศจิกายน 2565 
 

1 

2 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พฤศจิกายน 2565 
มกราคม 2566 

พฤษภาคม 2566 
กรกฎาคม 2566 

1-4 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ไตรมาส 

3 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียน
เอกชน 

มกราคม 2566 2 

4 การนิเทศ เพ่ือตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566  ในสถานศึกษา
เอกชน ทุกแห่ง ในจังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ใน
จังหวัดอุทัยธานี   

พฤษภาคม 2566 
 

3 

5  สรุปรายงานโครงการ สิงหาคม 2566  

4 
 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
    1 พฤศจิกายน 2565 – 30 กันยายน 2566  

 

10. สถานที่ดำเนินการ        
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 

11. งบประมาณ จำนวน  24,628 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
งบประมาณ จำนวน 24,628 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ได้รับการจัดสรร 

จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค ประเภทงบดำเนินงาน  
รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ : (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

กิจกรรมที่ 1  นิเทศ เพ่ือตรวจ
เยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565   

            

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา  

            

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษา
ในโรงเรียนเอกชน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ เพ่ือตรวจ
เยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566   

            

กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานโครงการ             
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

กิจกรรมที่ 1  นิเทศ เพ่ือตรวจเยี่ยมการเปิดภาค
เรียนที่ 2/2565  ในสถานศึกษาเอกชน ทุกแห่ง  
ในจังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
ในจังหวัดอุทัยธานี  

- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของ
คณะกรรมการตรวจ ติดตามการเปิดภาค
เรียนที่ 2/2565  จำนวน  9  คน ๆละ 
120 บาท / วัน จำนวน 7 วัน   ( 9 × 
120 × 7 = 7560 บาท)  

  
 
 
 

7,560 

  

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในกำกับของ 
ฯพณฯ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา  องคมนตรี   

  
 

  

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงในการติดตาม 
จำนวน 388 กิโลเมตร ๆละ 4 บาท 
จำนวน 3 ครั้ง (388 x 4 x 3 ) = 4,656 
บาท  

ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คน ๆ ละ 120 / วัน จำนวน 
6 วัน  ( 4 x 120 x 3 = 2,880 บาท)  

 7,536.-   
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แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดเอกชน 

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเดินทาง 
จำนวน 253 กิโลเมตร ๆ ล 4 บาท  
( 253 x 4 = 1012 บาท )  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  จำนวน 2 คน ๆละ 120 
บาท จำนวน 4 วัน ( 120 x 2 x 4 ) = 
960 บาท  

 1,972   

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ เพ่ือตรวจเยี่ยมการเปิดภาค
เรียนที่ 1/2566  ในสถานศึกษาเอกชน ทุกแห่ง ใน
จังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนกอง   ทุนการศึกษา 
ในจังหวัดอุทัยธานี   

- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของ
คณะกรรมการตรวจ ติดตามการเปิดภาค
เรียนที ่1/2566  จำนวน 9 คนๆละ 120 
บาท /วัน จำนวน 7 วัน   (9 × 120 × 7 
= 7560 บาท) 

 7,560   
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานโครงการ - - - - 
รวม  24,628   

 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
12.1 ความเสี่ยง 

       1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีมีบุคลากรตำแหน่งศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอ  
การนิเทศ ติดตามงานเฉพาะต้องการความชัดเจนถูกต้องในการปฏิบัติงาน  

2) อัตราค่าพาหนะ ค่าเอกสาร อาจเพิ่มขึ้น  
 12.2 การบริหารความเสี่ยง 

1) แต่งตั้งคณะทำงาน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนการทำงาน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ  

2) ขอถัวจ่ายทุกรายการ บูรณาการใช้งบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร 
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13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล  นางสาวจำแรง  นกเอ้ียง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

อีเมล์  nokiang2562@gmail.com     โทรศัพท์มือถือ  0955498799 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       สถานศึกษาทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี มีคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:อีเมล์%20%20nokiang2562@gmail.com
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ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ข้อ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21  

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (12) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแหง่อนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่   - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนชั้น ป. 3 มีทักษะการอ่าน และการคำนวณ 

ขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    นโยบายที่ 2.9 ส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
 

โครงการที่ 4 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)     - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กำหนดให้หน่วยงานต้นสงักัด 
มีหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับดูแลสถานศึกษา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกาส่งเสริมสถนศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื ่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรา 31 และตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรูฐานสอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าผล
การจัดการศึกษา ให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 
2566 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถม
ศึกษามุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรี ยนภาษาไทย 
เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น 
พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์เพื่อให้แก้ปัญหาได้ รวมถึง
นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ข้อ 9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบ ทาง
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การศึกษาแห่งชาติไปใช้วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของ
จังหวัดอุทัยธานีได้เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการนำทักษะการอ่านไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ว ิชาอื ่น ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินงานเกี ่ยวกับการประเมินความสามารถทางการอ่านของผู ้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน NT,RT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ ในโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการทดสอบ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา  
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี และ
โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

4. วัตถุประสงค์  
เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรู้  
5. เป้าหมายโครงการ  

5.1 ผลผลิต (Output) 
 ร้อยละ 80 ผู้บริหาร ครูเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้บริหาร ครู มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 6 โรงเรียนที่ดำเนินการจัดสอบ RT,NT  
 7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

7.1.1 ผู้บริหาร ครู ร้อยละ 100 เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการ
ประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

7.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน 
RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
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 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในโรงเรียน  
   

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ จำนวน 25 คน 

8.1.1 ประชุม วางแผน ปรึกษา หารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัด “ประชุมสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้”  

8.1.2 จัดเตรียมหนังสือ เอกสาร เครื่องมือที่ใช้ประกอบการประชุม  
8.1.3 ปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน 
8.1.4 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล สรุปผล  
8.1.5 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม  
8.1.6 จัดทำสรุปรายงานผล 

 

9. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2565 ถึง สิงหาคม 2566 
  

10. สถานที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
11. งบประมาณ จำนวน 6,250 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 

แหล่งงบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบดำเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2566 

ต.ค.-ธ.ค. 65 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ม.ค-มี.ค. 66 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

 เม.ย-มิ.ย. 66 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

ก.ค.-ก.ย.66 
1. การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการ
ประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย 

6,250    6,250 

รวม 6,250    6,250 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1.การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 25 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 
100 และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน จำนวน 
2 มือๆ ละ 25 บาท   
1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์   
1.3 เอกสารประกอบการประชุม  

  
 
 

3,750 

 
 
 
 
 
 

1,250 
1,250 

6,250 

รวม  3,750 2,500 6,250 
 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : การเข้าร่วมการประชุมของครู และผู้บริหาร ในการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้นั้น ต้อง

นำคอมพิวเตอร์มาประกอบการประชุมด้วย อาจเกิดปัญหาเรื่องปลั๊กพวงไม่เพียงพอ หรือไม่ได้เตรียม
คอมพิวเตอร์มาประกอบการประชุม 

การบริหารความเสี่ยง : ดำเนินการเน้นย้ำในเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์มา และให้ทางโรงเรียนนำ
คอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงมาเองเพ่ือความสะดวกในการประชุม 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นายธราธร  ชูศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

อีเมล์ arttyardour@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 098 7490590 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนเอกชนมีความเข้าใจในการนำผลการประเมิน RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนเอกชนนำผลการทดสอบ RT,NT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2 ข้อ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลฯ 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21  
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (12) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแหง่อนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) – 
 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่   - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่- 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์
พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

โครงการที่ 5 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)    - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2557 มาตรา 5 “วัยรุ่น    
มีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิภาพทางสังคมอย่างเสมอภาค และไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติและได้รับสิทธิ์อื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ” 
มาตรา 6 “ให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังต่อไปนี้ 1. จัดให้มีการ
เรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2. จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้
สามารถสอนเพศวิถีศกึษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน
หรือนักศึกษา 3. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั ้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการบริการอนามัยการ
เจริญพันธุ ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม”กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนด
ประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2561 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการ
ร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
(P2H) เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด ทาง สป.
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ได้จัดทำโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์เชิญชวนให้ครูผู้บริหารครูศึกษานิเทศก์นักวิชาการศึกษา
และผ ู ้สนใจท ั ่วไปเข ้าร ับการอบรมผ ่านทางเว ็บไซต ์ http://cse-elearning.moe.go.th โดยแต ่งตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และจัดทำแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธจ. 77 แห่ง  
โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์มีอำนาจหน้าที่นิเทศ ติดตาม กำกับครูผู ้สอนเพศวิถีศึกษาโดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบการสอนมีการวางแผนการสอนเพศ
วิถีศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในโรงเรียน และการทำงานเรื่องเพศให้ครอบคลุมทั้งระบบด้านการเรียนการ
สอน การดูแลช่วยเหลือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงเชิญชวนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนเพศวิถี
ศึกษา ครูสุขศึกษาพลศึกษา ครูแนะแนว และครูผู้สอนที่สนใจเข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวถิี
ศึกษาแบบออนไลน์ 

ทั้งนี้ทางกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลได้จัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา
ในโรงเรียนเอกชน”ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี  เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเพศวิถี และการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
ในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้กับ
ทางโรงเรียน โดยมอบโล่เกียรติยศให้กับโรงเรียนที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100 ให้สำเร็จหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์  http://cse-elearning.moe.go.th จนได้รับ
วุฒิบัตร และมอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบทอง ให้กับโรงเรียนที่สนับสนุน ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตั ้งแต่ร ้อยละ 80 ขึ ้นไป ให้สำเร็จหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์  http://cse-
elearning.moe.go.th จนได้รับวุฒิบัตร อีกท้ังยังเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอันดีให้ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม
ดังกล่าว และจัดการเรียนการสอนเพศวิถีและทักษะชีวิตในชั้นเรียน ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบทองใน
บทบาทครูผู้สอนที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในชั้นเรียน 
4. วัตถุประสงค์  

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน

เพศวิถีศึกษา 

5. เป้าหมายโครงการ  
5.1 ผลผลิต (Output) 

5.1.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชน มีผู้บริหาร หรือครูสำเร็จหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา
แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://cse-elearning.moe.go.th จนได้รับวุฒิบัตร 

5.1.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชน มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน 
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 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนาการได้เหมาะสมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  

สังคม รู้จักเคารพความแตกต่าง เคารพสิทธิ เห็นใจและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม เห็นคุณค่าในตนเองมี
ทักษะในการจัดการสัมพันธภาพและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เท่าทัน ตัดสินใจ
ในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย มีความสุข และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 โรงเรียนเอกชน 10 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 

7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
7.1.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชน มีผู้บริหาร หรือครูสำเร็จหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา

แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://cse-elearning.moe.go.th จนได้รับวุฒิบัตร 
7.1.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชน มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน 

โรงเรียน 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 ผู้บริหาร ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน 
  7.2.2 ผู้บริหาร ครูดำเนินการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน 
  7.2.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน  
   

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

8.1 มอบโล่ให้กับโรงเรียนที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 สำเร็จ
หลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.moe.go.th และได้รับวุฒิบัตร  

8.2 มอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบทอง ให้กับโรงเรียนที่สนับสนุน ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป สำเร็จหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-
elearning.moe.go.th และได้รับวุฒิบัตร  

8.3 มอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบทอง ให้ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมดังกล่าว และดำเนินการจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีและทักษะชีวิตในห้องเรียน เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอันดีในการปฏิบัติการสอน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2565 ถึง สิงหาคม 2566 
  

10. สถานที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
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11. งบประมาณ จำนวน 11,000 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบดำเนินงาน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2566 

ต.ค.-ธ.ค. 65 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ม.ค-มี.ค. 66 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

 เม.ย-มิ.ย. 66 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

ก.ค.-ก.ย.66 
1. มอบโล่ให้กับโรงเรียนที่สนบัสนุน 
ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100 ของจำนวน
บุคลากรในโรงเรียน สำเร็จหลักสูตร
เพศวิถีศึกษาออนไลน์ผา่นทางเว็บไซต์ 
http://cse-elearning.moe.go.th  
จนได้รับวุฒบิัตร  

  5,000  5,000 

2. มอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบทอง
ให้กับโรงเรียนที่สนบัสนนุ สง่เสริมครู
และบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ร้อย
ละ 80 ขึ้นไปของจำนวนบุคลากรใน
โรงเรียน สำเร็จหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
ออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซตh์ttp://cse-
elearning.moe.go.th  
จนได้รับวุฒบิัตร  

  1,500  1,500 

3. มอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบทองให้
ครูผู้สอนที่ผา่นการอบรมจนได้รบั
วุฒิบัตร และดำเนนิการจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีและทักษะชีวิตใน
ห้องเรียน 

  4,500  4,500 

รวม   11,000  11,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1. มอบโล่มอบโล่ให้กับโรงเรียนที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ของจำนวน
บุคลากรในโรงเรียน ให้สำเร็จหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต ์http://cse-elearning. 
moe.go.th จนได้รับวุฒิบัตร 
1.1 โล่รางวัลจำนวน 5 โล่ โลล่ะ 1,000 บาท 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5,000 

5,000 

2. มอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบทองให้กับโรงเรียนที่
สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไปของจำนวนบุคลากรในโรงเรียน สำเร็จหลักสูตร
เพศวิถีศึกษาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://cse-elearning.moe.go.th จนได้รับวุฒิบัตร  
2.1 กรอบทอง A4 จำนวน 10 อัน อันละ 150 บาท 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1,500 

1,500 

3. มอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบทองให้ครูผู้สอนที่ผ่านการ
อบรมและดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีและทักษะ
ชีวิตในห้องเรียน 
3.1 กรอบทอง A4 จำนวน 30 อัน อันละ 150 บาท 

  
 
 
 

 
 
 

4,500 

4,500 

รวม   11,000 11,000 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : การเข้าเรียนหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://cse-
elearning.moe.go.th จนไดร้ับวุฒิบัตร จะมีการจับเวลาในการเข้าเรียนแต่ละหน่วยผู้เรียนจะต้องเปิดหน้าจอ
ที่เรียนให้ครบตามกำหนดเวลา จึงจะผ่านไปได้  

การบริหารความเสี่ยง : สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง แนะนำแนวทางการเรียนเพศวิถีศึกษาออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้จบหลักสูตรจนได้วุฒิบัตร 
 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นายธราธร  ชูศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

อีเมล์ arttyardour@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 098 749 0590 
 
 

 

http://cse-elearning/


127 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนเอกชนเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน 
 2. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 3. นักเรียนได้เรียนเพศวิถีศึกษาในห้องเรียน 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ (การออกกำลังกาย) ของบุคลากรทางการศึกษา                   
               ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 14 ศักยภาพการกีฬา 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัยฯ  
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ (1) การส่งเสริมการออกกำลังกายฯ 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยออกกำกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ       

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) – 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่  - 
2) นโยบายเร่งด่วนที่  - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) – 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โครงการที่ 6 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)- 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ   โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง..............................................)  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
 

3. หลักการและเหตุผล  
ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา

นันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ เพื่อให้แผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ        
แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปดำเนินงานด้านนันทนาการให้เกิดผล   
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ปฏิบัต ิงานด้านนันทนาการให้กับผู ้ที ่ เก ี ่ยวข้องทุกภาคส่วน                         
ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านนันทนาการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป และเพื่อให้ข้าราชการครูมีความ
ตื่นตัวในการทำงานซึ่งการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญและควรทำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน มีการ
ตรวจพบเชื้อโรค สายพันธุ์ใหม่ ที่มีความรุนแรงขึ้นมากมาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ต้องมีการออกกำลังกาย เพ่ือดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง 
 สำนักงานศึกษาธิการอุทัยธานี ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ตื่นตัว        
ในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที ่ดี โดยในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี                     
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ (การออกกำลังกาย) บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทาง
การศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  มีสุขภาพแข็งแรง  
 4.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  มีความตื่นตัวใน
การทำงาน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีข้ึน 
 4.3 เพื่อบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วย
โรคต่างๆ 
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 4.4 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี รว่มกจิกรรมนันทนาการจนเปน็วิถีชีวิต 
5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี              
ร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต 

• ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี                      
มีสุขภาพแข็งแรง 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 3,000 คน 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   

- บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 30  คน ได้รับ
การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ (การออกกำลังกาย) 
  - บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ที่เข้าร่วมโครงการฯ          
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  - บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ที่เข้าร่วมโครงการฯ                                        
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
    8.1 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล 
    8.2 ขออนุมัติโครงการ 
    8.3 จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบ Google Form 
    8.4 แจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษา 
    8.5 สรุปผลการออกกำลังกาย 
9. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2565 – ตุลาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
11. งบประมาณ จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบดำเนินงาน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ      
2. กำหนดกิจกรรมการออกกำลังกาย      
3. จัดตารางการออกกำลังกายของตนเอง      
4. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด      
5. สรุปผลการดำเนินงาน    2,500 2,500 

รวม    2,500 2,500 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1. ค่าวัสดุทำรายงานและกรอบเกียรติบัตร   2,500 2,500 
รวม   2,500 2,500 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : การประสานงาน หน่วยงาน/สถานศึกษา หรือบุคลากรจำนวนมาก ทำให้ได้รับข้อมูล                

ในการดำเนินงานคลาดเคลื่อน 
การบริหารความเสี่ยง : มีการตรวจสอบ ตรวจทานข้อมูลก่อนการดำเนินงาน 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวสุวภัทร สดุดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

อีเมล์ pattanuthai@gmail.com  โทรศัพท์มือถือ 0942251556 
 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  มีสุขภาพแข็งแรง  
 14.2 บุคลากรทางการศ ึกษาของสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดอ ุท ัยธาน ี  ม ีความต ื ่นตัว                              
ในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีข้ึน 
 14.3 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ลดภาวการณ์เจ็บป่วย        
ด้วยโรคต่างๆ 

14.4 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
จนเป็นวิถีชีวิต 

 

mailto:pattanuthai@gmail.com
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
      1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่  3.1 ) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21       
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) – 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่  - 
2) นโยบายเร่งด่วนที่    - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เก่ียวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน

เทคนิคและอาชีพ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ 5 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการที่ 7 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ      โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
 

3. หลักการและเหตุผล  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของผู้คนอย่างรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และจะเกิดขึ้นต่อไปอีกในอนาคต ที่เห็นได้ชัด  คือ ในภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าทำให้สามารถ
สร้างตลาด และมูลค่าให้กับสินค้านั้นได้อย่างมหาศาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขอเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
ด้านการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ทั้งในระดับผู้เรียน ระดับครู/
อาจารย์ผู้สอน และระดับสถานศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และบริบทการเปลี่ยนแปลง
ด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือการศึกษาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้มีศักยภาพด้านดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ทั้งในระดับผู้เรียน ระดับครู/อาจารย์ผู้สอน และระดับสถานศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี  มีศักยภาพ                  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
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4.2 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี  มีความตื่ นตัว                         
ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีข้ึน 

4.3 เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี     
  4.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี            
     5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) ข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาของจ ังหว ัดอ ุท ัยธานี                       
มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

• ผลลัพธ์ (Outcome) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี                    
นำความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการทำงาน 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 300 คน 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี  จำนวน  300  คน ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ที่เข้าร่วมโครงการฯ          
มีความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานีที ่เข้าร่วมโครงการฯ                                        
มีความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

8.1 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล 
8.2 ขออนุมัติโครงการ 
8.3 จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบ Google Form 
8.4 แจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษา 
8.5 จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร 
8.6 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

       8.7 จัดอบรม และกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด 
8.8 สรุปผลการดำเนินงาน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2565 – ตุลาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
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11. งบประมาณ จำนวน 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบดำเนินงาน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. จัดอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting    3600 3,600 
2. คัดเลือกผลงานและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

   1,000 1,000 

รวม    4,600 4,600 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 
1. ค่าวัสดุทำรายงานและกรอบเกียรติบัตร   1,000 1,000 
2. ค่าวิทยากร 3,600   3,600 

รวม 3,600  1,000 4,600 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : การประสานงาน หน่วยงาน/สถานศึกษา หรือบุคลากรจำนวนมาก ทำให้ได้รับข้อมูล                
ในการดำเนินงานคลาดเคลื่อน 

การบริหารความเสี่ยง : มีการตรวจสอบ ตรวจทานข้อมูลก่อนการดำเนินงาน 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวสุวภัทร สดุดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

อีเมล์ pattanuthai@gmail.com  โทรศัพท์มือถือ 0942251556 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี มีศักยภาพ                  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

4.2 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี  มีความตื่นตัว                         
ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น 

4.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี    
 4.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี         

mailto:pattanuthai@gmail.com
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ชื่อโครงการ การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 

     เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ 
     จังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ข้อ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  - 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่    - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) - 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการที่ 8 



137 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

3. หลักการและเหตุผล  
    ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560  ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”  ข้อ 8 (9) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาม                      
ความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการ                 
เชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือ
หรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดําเนินการทางวินัย การกําหนด
วิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น  

เพื ่อประโยชน์ในการบริหารงาน กํากับดูแล และบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                      
ในจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงจัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้การบริหารงาน กํากับดูแล และบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                      
ในจังหวัดอุทัยธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.2 เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน                      
ที่เก่ียวข้อง 
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4.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย 

4.4 เพ่ือให้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
4.5 เพ่ือให้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4.6 เพื่อส่งเสริมให้มีการกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4.7 เพื่อส่งเสริมให้มีการวางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ

ให้แก่สถานศึกษา 
5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output)  ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการการศึกษาของจังหวัด
อุทัยธานี 

• ผลลัพธ์ (Outcome) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

6.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน 24 คน 
6.2 คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  16 คน 
6.3 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง   จำนวน 16  คน 
6.4 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง    
     จำนวน 16  คน  

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   มีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
                                           อุทัยธานี คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 
                                           เชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
                                           คิดเป็นร้อยละ 80 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 สถานศึกษา/หน่วยงาน เสนอเรื่องเพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 8.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รับเรื่อง กลั่นกรองและตรวจสอบ 
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ความถูกต้องพร้อมทำบันทึกเสนอความเห็นชอบเสนอการจัดการประชุมต่อประธานกรมการ/ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ/กรรมการและเลขานุการ 

8.3 ประธานกรรมการฯ/ประธานคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบการจัดประชุมกรรมการและเลขานุการ
ฯพิจารณาสั่งการจัดการประชุม 

8.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รวบรวมเรื่อง จัดทำวาระการประชุม จัดทำเอกสาร  
ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้องค์ประชุม พิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน 

8.5 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้าน
บริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการศึกษา พิจารณาตามระเบียบวาระฯ 

8.6 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

8.7 เสนอรับรองรายงานการประชุม 
8.8 แจ้งมติท่ีประชุม 

9. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2565 – ตุลาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
11. งบประมาณ จำนวน 90,676 บาท (เก้าหม่ืนหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบดำเนินงาน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี(ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าท่ีพัก) 

6,048 18,144 18,144 18,144 60,480 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์  (ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม/ค่าพาหนะ) 

2,112  2,112 2,112 6,336 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล 
(ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/          
ค่าพาหนะ) 

2,400 2,400 2,400 2,400 9,600 

4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา(ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม/ค่าพาหนะ) 

1,326 
 

3,978 3,978 3,978 13,260 

5. สรุปผลการดำเนินงาน    1,000 1,000 
รวม 11,886 24,522 26,634 27,634 90,676 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
(ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารกลางวับ/
ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก) 

 60,480  60,480 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม/ค่าพาหนะ) 

 9,600  9,600 

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์(ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/               
ค่าพาหนะ) 

 6,336  6,336 

4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา(ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่า
พาหนะ) 

 13,260  20,834 

5. สรุปผลการดำเนินงาน   1,0000 1,000 
รวม  89,676 1,000 90,676 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : การประสานงาน หน่วยงาน/สถานศึกษา หรือบุคลากรจำนวนมาก ทำให้ได้รับข้อมูล                

ในการดำเนินงานคลาดเคลื่อน 
การบริหารความเสี่ยง : มีการตรวจสอบ ตรวจทานข้อมูลก่อนการดำเนินงาน 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      13.1 ชื่อ-สกุล นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
      13.2 ชื่อ-สกุล นายชัยพร อ่อนหวาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
      13.3 ชื่อ-สกุล นายปรัชญา ภัคดีศุภผล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
      13.4 ชื่อ-สกุล นางสาวสวุภัทร สดุดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

        อีเมล์ pattanuthai@gmail.com  โทรศัพท์มือถือ 0942251556 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 มีการบริหารงาน กํากับดูแล และบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
อุทัยธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

14.2 มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
14.3 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

14.4 มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
14.5 มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
14.6 มีการกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
       14.7 เพื่อส่งเสริมให้มีการวางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ – 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการที่ 9 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ     
    หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง..............................................) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
   การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุก 
ช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการ
ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิ ตอย่าง
เป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
               ยุวกาชาดไทยคือ บรรดาเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมในการอุทิศตนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ในด้านต่าง ๆ โดยเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8-25 ปี ทั้งชายและหญิง และเพ่ือพัฒนาสมาชิกยุวกาชาด  
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม
เพื่อพลโลก ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดจึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สมาชิก  
ยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจเมตตากรุณา 
ต่อเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื ่น ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ ตระหนักใน
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงได้จัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาประจำปี 
2566 ขึ้นเพ่ือพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
4. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและ 
ประสบการณ์ ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของ
กิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด 
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 5.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ติดตามช่วยเหลือ แนะนำ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน ในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 

 5.3 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและเกิดเครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด        
                     ได้รับการนิเทศฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการ       
                     สอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 24 แห่ง 

• ผลลัพธ์ (Outcome) สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด   
                       มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด  
                       รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 24 แห่ง 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด        

                            ได้รับการนิเทศฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของสถานศึกษาท่ีจัดการ        
                            เรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 24 แห่ง  

            7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรม     
                           ยุวกาชาด มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนิเทศฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ไตรมาส 
1 ขออนุมัติโครงการ 

  - จัดทำโครงการ 
  - จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

ม.ค. - ก.พ. 2566 2 

2 ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาเพ่ือเข้าร่วมการประชุม
นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดฯ 

ก.พ. - ม.ีค. 2566 2 

3 แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการเพ ื ่อกำหนดกรอบงาน/
กำหนดการ/วาระ/ กำหนดระยะเวลา และรูปแบบ
ในการประชุมฯ 

มี.ค. - เม.ย. 2566 2  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ไตรมาส 
3 แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการเพ ื ่อกำหนดกรอบงาน/

กำหนดการ/วาระ/ กำหนดระยะเวลา และรูปแบบ
ในการประชุมฯ 

มี.ค. - เม.ย. 2566 2  

4 ดำเนินการประชุมนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การ
จัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มิ.ย. - ก.ค. 2566 
 
 

3  

6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ค. - ส.ค. 2566 4 
 
9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กันยายน 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบรายจ่ายอื่น) โครงการชุมนุมยุวกาชาด    
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ  ประเภทงบอุดหนุน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการ
จัดกิจกรรมยุวกาชาด   ในสถานศึกษา 
ประจำปี 2566 

  10,000  10,000 

รวม - - 10,000  10,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 

ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด   ในสถานศึกษา ประจำปี 
2566 
- ค่าอาหารสำหรับผูเ้ข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน 
(35x120x1) 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
จำนวน 35 คน (35x35x2X 
- ค่าวิทยากร (4  ชม. ๆ 600 บาท) 
- ค่าวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 

4,200 
 

2,450 
 
 

950 

  
 
 

4,200 
 

2,450 
 

2,400 
950 

รวม 2,400 7,600  10,000 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : สถานศึกษาบางแห่ง ยังไม่เข้าใจในการสอนกิจกรรมพิเศษของยุวกาชาด 
การบริหารความเสี่ยง : เสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรกิจกรรมพิเศษของยุวกาชาดให้กับ      
                              ครูผูส้อน 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอังศกร  บำรุงรัตน์    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์ : scout.uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 064-4646235 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 มีแนวทางการนิเทศ ติดตามละประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  

 14.2 สร้างเครือข่ายให้แก่สถานศึกษาในระดับจังหวัดในการช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ     
ที่อาจเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 

 14.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 14.4 ครูผู้สอน ผู้บริหารมีศักยภาพ มีความตระหนักในกิจกรรมยุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 

mailto:scout.uthaithani@gmail.com
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ชื่อโครงการ  พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา              
                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการที่ 10 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื ่อง 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของหน่วยงานและดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานภายใน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาภายในพื้นที่จังหวัด และมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1298/2560 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รับแจ้งเหตุจาก
สายด่วน 2579 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษา ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าว ตระหนักและเห็นความสำคัญการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธิ
นักเรียนและนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
 4.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 4.3 เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาในพ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output) พนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี ร่วมขับเคลื่อนตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา  

 ผลลัพธ์ (Outcome) ปัญหานักเรียนและนักศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการแก้ไขตามระเบียบ
สถานศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 

 7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี ร่วมขับเคลื่อนตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา จำนวน 32 ครั้ง 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ จำนวนนักเรียน และนักศึกษาท่ีตรวจพบฯ ร้อยละ 100 ได้รับการดำเนินการ
แก้ไขตามระเบียบสถานศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

1 จัดทำโครงการฯ พร้อมเสนอขออนุมัติโครงการฯ ม.ค. - ก.พ. 2566 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังประธาน พสน.แต่ละอำเภอ เพื่อแจ้งพนักงานและ

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของแต่ละอำเภอ 
ก.พ. - มี.ค. 2566 

3 วางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน เช่น กำหนดวันออกตรวจ, ประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด, บรรยายให้ความรู้กับสถานศึกษาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มี.ค. - เม.ย. 2566 

5 ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พ.ค. - ก.ย. 2566 
6 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ไปยังสำนักการลูกเสือฯ ก.ย. 2566 
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9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ  
 10.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 10.2 สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 
   10.3 จุดเสี่ยงในพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้า,สวนสาธารณะ,ร้านเกม,ตลาด,โรงภาพยนตร์,โต๊ะสนุก,หอพัก, 
คาราโอเกะ,ร้านอาหารในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี,หอพักและพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืน ๆ ในจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน...32,500.....บาท (-สามหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
แหล่งงบประมาณจาก  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
โครงการ  พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ประเภทงบ..งบรายจ่ายอื่น 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ เพ่ือ
จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง 

   
9,500 

  
9,500 

กิจกรรมที่ 2 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ออกพบปะนักเรียน
และนักศึกษา จำนวน 24 ครั้ง ๆ ละ       
1 ชั่วโมง (8 อำเภอ ๆ ละ 3 ครั้ง) 

   
14,400 

  
14,400 

กิจกรรมที่ 3 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ลงพ้ืนที่ตรวจ 
ติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา จำนวน 8 ครั้ง 

    
8,600 

 
8,600 

รวม    8,600 8,600 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   23,900 8,600 32,500 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนฯ เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
    - ค่าอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน      
40 คน 40x120x1) 
    - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม (40x35x2) 
    - ค่าวัสด ุ

  
 
 

4,800 
 

2,800 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,900 

 
 
 

4,800 
 

2,800 
 

1,900 
รวม  7,600 1,900 9,500 

กิจกรรมที่ 2 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ออกพบปะนักเรียนและ
นักศึกษา จำนวน 24 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง (8 อำเภอ ๆ 
ละ 3 ครั้ง) 
   - ค่าวิทยากร (24x1x600) 

 
 
 
 
 

14,400 

   
 
 
 
 

14,400 
รวม 14,400   14,400 

กิจกรรมที่ 3 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ลงพ้ืนที่ตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง
ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 8 
ครั้ง 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง พสน. 7 คนๆ ละ 8 ๆวันละ 120 
บาท (7x8x120) 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

  
 
 
 
 

6,720 
 

1,880 

 
 
 

 
 
 
 
 

6,720 
 

1,880 
รวม  8,600  8,600 

รวมทั้งสิ้น 14,400 16,200 1,900 32,500 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : กลุ่มเป้าหมาย อาจติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
การบริหารความเสี่ยง : ประสานกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจะได้กำหนดช่วงเวลาที่สามารถมาร่วมได้ 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอังศกร  บำรุงรัตน์   ตำแหน่ง นักวิชการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์ : scout.uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 064 - 4646235 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข คุ้มครองและ
ส่งเสริมความประพฤติ พร้อมทั ้งได้รู ้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับของสถานศึกษา และมีความประพฤติท่ีเหมาะสมกับสภาพและวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scout.uthaithani@gmail.com


153 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี      
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอื่นเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการที่ 11 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

ยุวกาชาดเกิดข้ึนจากมติท่ีประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง 
ประเทศเมื่อ ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาด
สำหรับเด็กเพ่ือฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
ไม่ว่าชาติ ศาสนาใด ๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการ  
ให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา ซึ ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ  
ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว 
ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาด 
รับผิดชอบเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 7- 18 ปี  
ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสานการดำเนินงานร่วมกัน 
            กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7-25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้น
เมื ่อวันที ่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม 
ในขณะนั้น กิจการยุวกาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน 
เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ 27 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู ้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการ 
ยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 
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  4.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ
ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  4.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาด 
มากยิ่งขึ้น 
5. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output) ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย 
           ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ เห็นความสำคัญและ
ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่  รวมจำนวน 300 คน  
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม และได้ร่วม
ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ
ของเป็นสมาชิกยุวกาชาดไทย 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 จัดทำโครงการฯ, ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
1.1 ขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ, ประสานสถานที่ 
1.3 แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 

2 เตรียมประชุมคณะทำงาน/วัสดุอุปกรณ์ 
2.1 แต่งตั้งคณะทำงานฯ และมอบหมายงาน 
2.2 จัดสถานที่, วัสดุ/อุปกรณ์ 

มกราคม 2566 

3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
3.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา/บำเพ็ญประโยชน์ 
3.2 ประสานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

มกราคม 2566 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

3.3 แจกแบบสำรวจ/สอบถาม ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน 40,000บาท (- สี่หม่ืนบาทถ้วน -) 
แหล่งงบประมาณจาก  สำนักการลูกเสือฯ แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน  
กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ประเภทงบ งบรายจ่ายอื่น 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2566 
ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยฯ 

 40,000   40,000 

รวม  40,000   40,000 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 
1. จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
     - ค่าอาหารกลางวัน สำหรบัผู้เข้าร่วมโครงการ                                    
          (300 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
         (300 คน x30 บาท x 1 มื้อ) 
       - ค่าป้ายโครงการฯ 
       - ค่าวัสด ุ

 
 

 
24,000 

 
9,000 

 
 

 
 
 
 
 

1,500 
5,500 

 
24,000 

 
9,000 

 
1,500 
5,500 

รวม  33,000 7,000 40,000 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจได้รับบาดเจ็บระหว่างทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
การบริหารความเสี่ยง : จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและผู้รับผิดชอบไว้ให้ความช่วยเหลือ 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอังศกร  บำรุงรัตน์   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์ scout.uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 064-4646235 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ผู ้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู ้ก่อตั ้งกิจการยุวกาชาดขึ้น               
ในประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 
 14.2 ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุว
กาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 14.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scout.uthaithani@gmail.com
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอื่นเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

โครงการที่ 12 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษา การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู ้เรียน 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง        
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำ มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี และเพ่ือสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ  
เนตรนารี ประจำปี 2566 ขึ้น โดยกำหนดจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี เพื่อพัฒนาลูกเสือ  
ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ
สามัคคีและเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง พ.ศ. 2509 ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติคือ การฝึกอบรมบ่มนิสัย
ลูกเสือให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีและอุดมคติ ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์
สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้
ทำกิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนรู้จักรักษาส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ และได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดการประกวดระเบียบแถวในระดับจังหวัด 
 สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดอุท ัยธานี ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที ่จะส ่งเสริม           
ระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ขึ้น  
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4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี     
มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะ   
การอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 

 4.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี 
ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้เพ่ิมพูน
ทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และ
สามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 4.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากข้ึน 
5. เป้าหมายโครงการ  
 5.1 ผลผลิต (Output)  

  จัดการประกวดระเบียบแถววินัยลูกเสือ เนตรนารีระดับจังหวัดและส่งกองลูกเสือที่ชนะเลิศ
เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศตามหลักเกณฑ์การประกวด 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

  5.2.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีมีระเบียบ
วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะ การอยู่ร่วมกัน 
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 

  5.2.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีความเข้าใจแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้เพ่ิมพูน
ทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และ
สามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  5.2.3 สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี 
เพ่ิมมากข้ึน 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานีที่จัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  มีกองลูกเส ือ กองเนตรนารี ได้ร ับรางวัลระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนเข้าประกวด
ระดับประเทศ อย่างน้อยจำนวน 1 กอง 

7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ - 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประกวดฯ 
 8.2 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดฯ รางวัลและวิธีการอัดคลิป
วีดีโอ 
 8.3 คณะกรรมการดำเนินการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ประกวดโดยการอัดคลิปวิดีโอ 
 8.4 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัด 
 8.5 ส่งรายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศของแต่ละประเภทไปยังสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
      8.5.1 รายงานผลทางออนไลน์ ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้  
  - ชื่อหน่วยงานผู้จัด 
  - ชื่อโครงการ  
  - ระบุวันจัดกิจกรรม  
  - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
  - ระบุชื่อโรงเรียน (โรงเรียน/สังกัดที่เข้าร่วม) 
  - งบประมาณท่ีใช้ไป 
      8.5.2 รายงานผลดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน 30 วัน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – สิงหาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11. งบประมาณ จำนวน 25,000 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
 แหล่งงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หมวดเงินงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการสงเสิรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่
ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การ
ประกวดฯ 

0 0 5,000 0 5,000 

2. คณะกรรมการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ประกวด
โดยการอัดคลิปวิดีโอ 

0 0 0 0 6,300 

3. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัด 0 0 0 0 6,300 
รวม 0 0 0 6,300 25,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดฯ     

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน X 1 วัน X 120 บาท) 0 2,400 0 2,400 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 0 1,400 0 1,400 

- ค่าวัสดุ 0 0 2,500 2,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 0 3,800 2,500 6,300 
2. คณะกรรมการลงพื้นที่สังเกตการณ์ประกวด     

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ (9 คน X 2 วัน X 120 บาท) 0 2,160 0 2,160 

- ค่าเดินทางของคณะกรรมการ 0 5,000 0 5,000 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 2,000 2,000 

- ค่าวัสดุ 0 0 2,640 2,640 

รวมกิจกรรมที่ 2 0 7,160 4,640 11,800 
3. ประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัด     

- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน X 1 วัน X 120 บาท) 0 1,200 0 1,200 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 0 700 0 700 

- ค่าเดินทางของคณะกรรมการ 0 2,500  2,500 

- ค่าวัสดุ 0 0 2,500 2,500 

รวมกิจกรรมที่ 3 0 4,400 2,500 6,900 
รวม 0 15,360 9,640 25,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
การบริหารความเสี่ยง : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ  

ในจังหวัดอุทัยธานี ในทุกๆช่องทาง 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

อีเมล์ Scout.Uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0863926289 
 
 

mailto:Scout.Uthaithani@gmail.com
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ในจังหวัดอุทัยธานี เกิดขวัญกำลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ 

 14.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

 14.3 ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 
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ชื่อโครงการ อบรมนายหมู่ลูกเสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอื่นเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการที่ 13 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ ส่งเสริม 
สนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการลูกเสือ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการ
พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
สำหรับวิถีชีวิต ในศตวรรษท่ี 21 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
และตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.3 ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนัก
ถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ นายหมู่ลูกเสือมีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินงาน และมีหน้าที่ในด้านการจัดการและการดูแลในหมู่ของตนเอง เป็นผู้นำในหมู่ของตน ปีกอบรม 
ปกครอง ดูแล และช่วยเหลือลูกหมู่อย่างสามัคคี มีความสุข วางแผนงานกิจกรรมของหมู่ เป็นตัวแทนงาน
กิจกรรมของหมู่ เป็นประธานที่ประชุมในหมู่ชองตน จัดการงานธุรการ งานทะเบียนของหมู่ ช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระงานของผู้กำกับลูกเสือ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการ
ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือเป็นการส่งเสริมให้นายหมู่ลูกเสือมีความรับผิดขอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น  มีความเป็น
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ผู้นำ และเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นพลเมืองดีต่อสังคม จึงกำหนดจัดโครงการปีกอบรมนายหมู่ลูกเสือเพ่ือ
เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติและเตรียมความพร้อมให้กับนายหมู่ลูกเสือ เพื่อให้สามารถนำเอาหลัก การ 
แนวคิด และวิธีการทางกระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ใช้โนการเรียน และการใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้
เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาเยาวชน โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกระบวนการและ
เป็นไปตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ส่งผลกับเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขต่อไป 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามารถนำความรู้และทักษะ
ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได้ 

4.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีภาวะผู ้นำ มีความสามัคคี รู ้จัก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
5. เป้าหมายโครงการ  
 5.1 ผลผลิต (Output)  
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามารถนำความรู้และทักษะ  

ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได้ 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

  นายหมู่ลูกเสือได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีภาวะผู้นำ มีความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกัน เสริมสร้างระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยผา่น
กระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  นายหมู่ลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่จากสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพนารักษ์ จังหวัดอุทัยธานี 
จำนวน 70 คน คณะทำงาน/วิทยากร จำนวน 20 คน 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  กลุ่มเป้าหมายที่ระบุในโครงการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
      ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 ศึกษาเอกสารคู่มือการฝึกอบรม 
 8.2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
 8.3 แต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากร ตามความเหมาะสม 
 8.4 ประชุมคณะทำงานและวิทยากร เพ่ือวางแผนการดำเนินการจัดการฝึกอบรม 
 8.5 จัดกิจกรรมฝึกอบอรมนายหมู่ลูกเสือ จำนวน 3 วัน 2 คืน  
 8.6 รายงานผลทางออนไลน์ต่อสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ภายใน 7 วัน  
หลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้ 
    - ชื่อหน่วยงานผู้จัด 

- ชื่อโครงการ 
   - ระบุวันจัดกิจกรรม 

    - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
    - ระบุชื่อโรงเรียน (โรงเรียน/สังกัดที่เข้าร่วม)  
    - งบประมาณท่ีใช้ไป 

8.7 รายงานผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมต่อสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ภายใน 30 วัน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11. งบประมาณ จำนวน 102,300 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
 แหล่งงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หมวดเงินงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียน
ด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดประชุมคณะทำงาน 0 4,300 0 0 4,300 
2. จัดกิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ 0 98,000 0 0 98,000 

รวม 0 102,300 0 0 102,300 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดประชุมคณะทำงาน     

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน X 1 วัน X 120 บาท) 0 2,400 0 2,400 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 0 1,400 0 1,400 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 0 0 500 500 

รวมกิจกรรมที่ 1 0 3,800 500 4,300 
2. จัดกิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ จำนวน 3 วัน 2 คืน     

- ค่าอาหารเช้า (90 คน X 2 มื้อ X 90 บาท) 0 16,200 0 16,200 

- ค่าอาหารกลางวัน (90 คน X 3 มื้อ X 90 บาท) 0 24,300 0 24,300 

- ค่าอาหารเย็น (90 คน X 2 มื้อ X 90 บาท) 0 16,200 0 16,200 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (90 คน X 6 มื้อ X 35 บาท) 0 18,900 0 18,900 

- ค่าวิทยากร 12,000 0 0 12,000 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 0 0 1,000 1,000 

- ค่าป้ายไวนิล 0 0 1,000 1,000 

- ค่าวัสดุ 0 0 5,900 5,900 

- ค่าสถานที ่ 0 2,500 0 2,500 

รวมกิจกรรมที่ 2 12,000 78,100 7,900 98,000 
รวม 12,000 81,900 8,400 102,300 

(หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงอาจเกิดการบาดเจ็บ
ระหว่างการทำกิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง : เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและยาให้กับผู้เข้ารับ 
การอบรมตลอดการจัดกิจกรรม 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

อีเมล์ Scout.Uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0863926289 
 
 

mailto:Scout.Uthaithani@gmail.com
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้
ไปปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได้ 

14.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการพัฒนาศักยภาพ ให้มีภาวะผู้นำ มีความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เสริมสร้างระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยผา่น
กระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน    
                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการที่ 14 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายและทิศทาง              
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเส ือ ยุวกาชาดและกิจการนักเร ียน ได้จ ัดทำ  
และพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ตลอดจนจัดทำคู่มือการใช้งา น  
และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกิจการนักเรียน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมกำกับติดตามจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาต่อไปจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
ให้มีความทันสมัยและสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร 

4.2 เพื่อส่งเสริมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนให้เป็นระบบ
และข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

4.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. เป้าหมายโครงการ  
 5.1 ผลผลิต (Output)  

     มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในจังหวัดอุทัยธานี 
อย่างถูกต้องเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

     ผู ้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ทันที  
และสามารถในนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(พสน.) จากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 40 คน  
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
       กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ระบุในโครงการ 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 ดำเนินการเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน (พสน.) จากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 8.2 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน ตามวันเวลา และสถานที่จัดการประชุม 
 8.3 แจ้งหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีดำเนินการแจ้งสถานศึกษาเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในเวลาที่กำหนด 
 8.4 แจ้งผลการดำเนินโครงการฯ กลับมายังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สป.) 
      8.4.1 รายงานผลทางออนไลน์ ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้  
  - ชื่อหน่วยงานผู้จัด 
  - ชื่อโครงการ  
  - ระบุวันจัดกิจกรรม  
  - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
  - ระบุชื่อโรงเรียน (โรงเรียน/สังกัดที่เข้าร่วม) 
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  - งบประมาณท่ีใช้ไป 
      8.4.2 รายงานผลดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน 30 วัน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – มิถุนายน 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน 12,000 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
 แหล่งงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หมวดเงินงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียน
ด้านการศึกษา 4 ด้านในระดับจังหวัด 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 0 0 12,000 0 12,000 
รวม 0 0 12,000 0 12,000 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 1 วัน     

- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน X 1 มื้อ X 120 บาท) 0 4,800 0 4,800 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 0 2,800 0 2,800 

 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

- ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 600 บาท X 1 คน X 3 ชม.) 1,800 0 0 1,800 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (วิทยากร)  1,000  1,000 

- ค่าวัสดุ 0 0 1,600 1,600 

รวม 1,800 8,600 1,600 12,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมน้อย หากได้รับการจัดสรรงบประมาณช่วงใกล้
สิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ติดภารกิจในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 

การบริหารความเสี่ยง : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบนำเข้า
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พสน.)  ในจังหวัดอุทัยธานี ในทุก ๆ 
ช่องทาง 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวบัณทิตา  ยะนันท์    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

อีเมล์ Scout.Uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 085 863 7973 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1. ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 

14.2. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนให้เป็นระบบ 
14.3. มีการบรูณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 
14.4. สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ 

     ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ เปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการที่ 15 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายและทิศทาง              
การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตาม
ศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้
วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะ  
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย ประจำปี 2566 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติแก่ยุวกาชาดที่กระทำความดี เสียสละ 
บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด มีศรัทธามุ่งมั่น
สนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้า 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจให้  
ยุวกาชาดผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งเป็นผู้อุทิศตน ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ทั่วไป มีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์
ให้แก่สังคม ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงได้จัดทำ
โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566 ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอย่างที่ด ี
 4.2 เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด  
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 4.3 เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม 
ยุวกาชาด 
5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) สถานศึกษา, ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด, สมาชิกยุวกาชาด และผู้ให้การ      
                    สนับสนุนยุวกาชาด ได้เข้าร่วมจัดส่งผลงานยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 

• ผลลัพธ์ (Outcome)  สถานศึกษา, ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด, สมาชิกยุวกาชาด และผู้ให้การ   
                         สนับสนุนยุวกาชาด ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดเพ่ือจัดส่งไปร่วม   
                         พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1. โรงเรียนที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 24 แห่ง 
 2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดอุทัยธานี 
 3. สมาชิกยุวกาชาดในจังหวัดอุทัยธานี 
 4. ผู้ให้การสนับสนุนยุวกาชาดจากหน่วยงานในจังหวัดอุทัยธานี 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

      สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด,ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด, สมาชิกยุวกาชาด 
และผู้ให้การสนับสนุนยุวกาชาด เข้าร่วมจัดส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน 
อย่างน้อย 1 คน          
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 85 ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีขวัญกำลังใจให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด เห็นความสำคัญ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนิน
กิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ไตรมาส 
1 ขออนุมัติโครงการ 

  - จัดทำโครงการ 
  - จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

ม.ค. - ก.พ. 2566 2 

2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จัดส่งหนังสือ/
โครงการ/สำเนาสมุดบัญชีเพื ่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ  

ก.พ. - มี.ค.  2566 2  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ไตรมาส 
3 ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาที ่จัด     

การเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดทราบ เพื่อเข้าร่วม
โครงการฯ/แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานฯ 

ก.พ. - ม.ีค. 2566 2 

5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ เม.ย. 2566 3 
6 จัดส่งเอกสารของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานฯ ไปยัง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เม.ย. - พ.ค. 2566 3  

9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – พฤษภาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
11. งบประมาณ จำนวน 4,000 บาท (-สี่พันบาทถ้วน-) 
แหล่งงบประมาณจาก.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   โครงการ ชุมนุมยุวกาชาด  กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด 
เฉลิมพระเกียรติ  ประเภทงบ งบอุดหนุน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. ประช ุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกผลงานฯ 

  4,000  4,000 

รวม   4,000  4,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื ่อพิจารณาคัดเลือก
ผลงานฯ 
    - ค่าอาหาร สำหรับกรรมการ (10x120x1)       
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกรรมการ 
(10x35x2) 

  
 

1,200 
700 

 

 
 
 
 

 

 
 

1,200 
700 

 
    - ค ่าพาหนะกรรมการ 5 คน (ค ิดจากค่า
เดินทาง กม.ละ 4 บาท)      
   - ค่าวัสดุ 

 1,000 
 
 

 
 

1,100 

1,000 
 

1,100 
รวม  2,900 1,100 4,000 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด, สมาชิกยุวกาชาดในจังหวัดอุทัยธานี และผู้ให้การสนับสนุนยุวกาชาด    
                ให้ความสนใจต่อโครงการฯ ค่อนข้างน้อย 
การบริหารความเสี่ยง : ควรประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจในการจัดทำผลงาน 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอังศกร  บำรุงรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์: scout.uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 064-4646235 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ร้อยละ 85 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเกิดขวัญ
กำลังใจ และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
 14.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เก่ียวข้องกับกิจการยุวกาชาดเห็นความสำคัญ และให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  
 14.3 ได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scout.uthaithani@gmail.com
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ชื่อโครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

โครงการที่ 16 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งขบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนให้
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตอาสา ซึ่งเป็นไปตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข้อ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนร่วมกันทำหน้าที่ในการ
ขับเคลื ่อนขบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาชาติ ที่มุ่ง
จัดการศึกษา เพื่อความมั ่นคงของสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือ     
เนตรนารีในสถานศึกษา จึงจัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนลูกเสือ เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่
กำหนด บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการนิเทศและทบทวนเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
กิจการ ลูกเสือ-เนตรนารี การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง เพลง เกมส์ และเงื่อนเชือก 
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4.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับการนิเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เพิ่มพูนทักษะ ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และสามารถ จัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนลูกเสือตามระดับชั้น ได้อย่างถูกต้อง 
5. เป้าหมายโครงการ  
 5.1 ผลผลิต (Output)  
   สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศฯ 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

  5.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการนิเทศและทบทวนเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
กิจการ ลูกเสือ-เนตรนารี การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง เพลง เกมส์ และเงื่อนเชือก 

 4.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับการนิเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เพิ่มพูนทักษะ ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และสามารถ  
จัดกิจกรรม การเรียนการสอนลูกเสือตามระดับชั้น ได้อย่างถูกต้อง 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 20 แห่ง 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 85 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ระบุในโครงการได้รับการนิเทศฯ 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 ศึกษาเอกสารคู่มือนิเทศฯ 
 8.2 ประชาสัมพันธ์โครงการแจ้งกาหนดการและหัวข้อการนิเทศฯ ให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาแต่ละ
แห่งทราบ 
 8.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ ตามความเหมาะสม 
 8.4 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และรูปแบบที่ใช้ในการดำเนินการนิเทศฯ ให้แก่คณะกรรมการนิเทศฯ 
ทราบและถือปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นแนวเดียวกัน 
 8.5 ดำเนินการนิเทศฯ ตามกำหนดการ/ปฏิทินที่กำหนด  
 8.6 ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ เพ่ือสรุปและรายงานต่อศึกษาธิการจังหวัด  
 8.7 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศฯ ไปยัง สกก. ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้น
โครงการฯ ตามเครื่องมือการนิเทศติดตาม การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 
ส่วน ดังนี้  
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  1. แบบสอบถามการจัดกิจกรรมฯ 
  2. แบบนิเทศการจัดกิจกรรมฯ 
  3. แบบประเมินความพึงพอใจการนิเทศฯ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – สิงหาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11. งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
 แหล่งงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หมวดเงินงบอุดหนุน การส่งเสริมและและสนับสนุนการนาขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และรูปแบบที่ใช้
ในการดำเนินการนิเทศฯ 

0 1,520 0 0 1,520 

2. ดำเนินการนิเทศฯ ตามกำหนดการ/ปฏิทิน 
ที่กำหนด 

0 6,960 0 0 6,960 

3. จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ เพื่อสรุปผล 0 0 1,520 0 1,520 
รวม 0 8,480 1,520 0 10,000 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และรูปแบบที่ใช้ในการ
ดำเนินการนเิทศฯ 

    

- ค่าอาหารกลางวัน (8 คน X 1 วนั X 120 บาท) 0 960 0 960 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (8 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 0 560 0 560 

รวมกิจกรรมที่ 1 0 1,520 0 1,520 
2. ดำเนินการนิเทศฯ ตามกำหนดการ/ปฏิทินที่กำหนด     
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ (8 คน X 5 วัน X 120 บาท) 0 4,800 0 4,800 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 0 0 2,160 2,160 

รวมกิจกรรมที่ 2 0 4,800 2,160 6,960 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

3. ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ เพื่อสรุปผล     

- ค่าอาหารกลางวัน (8 คน X 1 วนั X 120 บาท) 0 960 0 960 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (8 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 0 560 0 560 

รวมกิจกรรมที่ 3 0 1,520 0 1,520 
รวม 0 7,840 2,160 10,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : คณะกรรมการมีภารกิจในหน้าที่ประจำ ไม่สามารถดำเนินการนิเทศได้ครบจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

การบริหารความเสี่ยง : ดำเนินการจัดทำกำหนดการ/ปฏิทินการนิเทศ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการทุกคน 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

อีเมล์ Scout.Uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0863926289 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการนิเทศและทบทวนเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการ  
ลูกเสือ-เนตรนารี การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง เพลง เกมส์ และเงื่อนเชือก 

14.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับการนิเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เพิ่มพูนทักษะ ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และสามารถ จัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนลูกเสือตามระดับชั้น ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Scout.Uthaithani@gmail.com
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ชื่อโครงการ  ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ -  

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการที่ 17 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งขบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชน  
ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีระ เบียบวินัย 
รู ้จักช่วยเหลือผู ้อื ่นและมีจิตอาสา ซึ ่งเป็นไปตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 10 ข้อ โดยมีผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนร่วมกันทำ
หน้าที่ในการขับเคลื่อนขบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ  
ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
          ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ของบุคคลที่มีส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง
ตลอดจนผู้มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือมาด้วยความมานะพยายาม 
มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่การพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีจึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็น
แบบอย่าง ที่ดีทางการลูกเสือ 

 4.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

 4.3 เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 
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5. เป้าหมายโครงการ  
 5.1 ผลผลิต (Output)  

  บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลทั่วไปในจังหวัดอุทัยธานีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภท 1. ผู้บริหาร 2. ครูผู้สอน 3. ผู้ให้การ
สนับสนุน 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

 5.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ในจังหวัดอุทัยธานี เกิดขวัญกำลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงานด้านลูกเสือ 
  5.2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและมีเจตคติที่ดี
ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
  5.2.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อ 
การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลทั่วไปในจังหวัดอุทัยธานี 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลทั่วไปในจังหวัดอุทัยธานีได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ครบทั้ง 3 ประเภท 1. ผู้บริหาร 2. ครูผู้สอน  
3. ผู้ให้การสนับสนุน) 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ - 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภทๆ ละ 1 
รางวัล  
 8.2 ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นฯ ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 8.3 ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นฯ ไปยังสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน โดย 
      8.3.1 รายงานผลทางออนไลน์ ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้  
  - ชื่อหน่วยงานผู้จัด 
  - ชื่อโครงการ  
  - ระบุวันจัดกิจกรรม  
  - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
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  - ระบุชื่อโรงเรียน (โรงเรียน/สังกัดที่เข้าร่วม) 
  - งบประมาณท่ีใช้ไป 
      8.3.2 รายงานผลดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน 30 วัน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – สิงหาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน 6,300 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
 แหล่งงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หมวดเงินงบอุดหนุนการส่งเสริมและและสนับสนุนการนาขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้มี
ผลงานดีเด่นฯ ระดับจังหวัด 

0 0 0 6,300 6,300 

รวม 0 0 0 6,300 6,300 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1. จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นฯ ระดับจังหวัด     

- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน X 1 มื้อ X 120 บาท) 0 1,800 0 1,800 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 0 1,050 0 1,050 

- ค่าเดินทางของคณะกรรมการ 0 2,808 0 2,808 

- ค่าวัสดุ 0 0 642 642 

รวม 0 5,658 642 6,300 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
การบริหารความเสี่ยง : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ  

ในจังหวัดอุทัยธานี ในทุกๆช่องทาง 
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13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

อีเมล์ Scout.Uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0863926289 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ในจังหวัดอุทัยธานี เกิดขวัญกำลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ 

 14.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

 14.3 ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Scout.Uthaithani@gmail.com
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ชื่อโครงการ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โครงการที่ 18 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
             กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีว ิตของผู ้เร ียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งขบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมและ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัต ริย์  
มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตอาสา ซึ่งเป็นไปตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข้อ โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ร่วมกันทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนขบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยน้อมนำ 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาชาติ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
              ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม โดยผ่านกระบวนการ
ทางด้านลูกเสือและยุวกาชาด เพ่ือสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศ เป็นการส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการใช้หลักการของลูกเสือ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือขึ้น    
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และความจงรักภักดี  
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้กระบวนการทางด้านลูกเสือเป็นเครื่องมือ 

 4.2 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองและยึดมั่นปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
5. เป้าหมายโครงการ  
 5.1 ผลผลิต (Output)  
   สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
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 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  5.1 บุคลากรในสถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบและความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้กระบวนการทางด้านลูกเสือเป็นเครื่องมือ 

  5.2 ลูกเสือ เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองและยึดมั่นปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  มีสถานศึกษา ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ อย่างน้อย
จำนวน 1 สถานศึกษา 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ – 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประกวดฯ 
 8.2 ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดฯ  
 8.3 คณะกรรมการดำเนินการลงพ้ืนที่ประเมินผลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 8.4 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัด 
 8.5 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ให้กับ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สิ่งที่ส่งกลับมา มีดังนี้ 
  1. จำนวนสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (แยกเป็นโรงเรียนดีฯและที่ปรึกษาโรงเรียนดีฯ)  
  2. ระบุชื่อสถานศึกษา (สถานศึกษา/สังกัดท่ีเข้าร่วม) 
  3. สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
ประจาปี พ.ศ. 2566  
  4. งบประมาณท่ีใช้ไป 
9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กรกฎาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
11. งบประมาณ จำนวน 7,000 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
 แหล่งงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หมวดเงินงบอุดหนุน การส่งเสริมและและสนับสนุนการนาขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การ
ประกวดฯ 

0 0 0 0 0 

2. คณะกรรมการลงพ้ืนที่ประเมินผลสถานศึกษา 0 0 0 7,000 7,000 
3. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัด 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 7,000 7,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
การบริหารความเสี่ยง : ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น ในทุกๆช่องทาง 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

อีเมล์ Scout.Uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0863926289 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 สถานศึกษาได้รับการปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่ลูกเสื อ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้กระบวนการทางด้านลูกเสือเป็นเครื่องมือ 

 14.2 ลูกเสือ เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองและยึดม่ันปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Scout.Uthaithani@gmail.com
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการที่ 19 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ    โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง..............................................)  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายและทิศทาง              
การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตาม
ศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้
วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดจัดโครงการ
ส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาด 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์แก่
ส่วนรวม สำนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่
ยุวกาชาด ซึ่งถือเป็นพิธีหนึ่งที่จัดขึ้นในโอกาสจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด และจัดทุกปีการศึกษาใหม่ เพื่อเป็นพิธี
ต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ และเพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
และพร้อมที่จะยินดีอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการ
เป็นสมาชิกยุวกาชาด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566 ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติบัตรในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
 4.3 เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด สำนึกในหน้าที่และ    
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                 ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด     
                    จำนวน 24 แห่ง ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 

• ผลลัพธ์ (Outcome) สมาชิกยุวกาชาดได้เข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ทำให้เกิดความ    
                        ภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 24 แห่ง 
 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 

7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ สถานศึกษา และสมาชิกยุวกาชาดได้เข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 24 แห่ง 

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  สถานศึกษา และสมาชิกยุวกาชาดมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  
รวมทั้งได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ไตรมาส 
1 ขออนุมัติโครงการ 

  - จัดทำโครงการฯ และบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติดำเนินการ 

ม.ค. - ก.พ. 2566 2 

2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดอุทัยธานี 

ก.พ. - มี.ค.  2566 2  

3 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการเข้าร่วมพิธีเข้า
ประจำหมู่ยุวกาชาดของสถานศึกษา 

ก.พ. - ม.ีค. 2566 2 

4 ประสานไปยังสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเข้า
ประจำหมู่ยุวกาชาด 

มิ.ย. - ก.ค. 2566 3 

5 รวบรวมเอกสาร/รายงานผลการดำเน ินงานของ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 
เพ่ือจัดส่งไปยัง สกก.  

ส.ค. 2566 4 

9. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด  
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11. งบประมาณ จำนวน..........-.................บาท  
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : สถานศึกษา จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดตรงกันทำให้คณะกรรมการฯ             
                ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้อย่างทั่วถึง 
การบริหารความเสี่ยง : ประสานไปยังสถานศึกษาที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด   
                             ให้จดักิจกรรมไม่ตรงกัน เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้เข้าร่วมครบทุกแห่ง 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอังศกร  บำรุงรัตน์    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์ :  scout.uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 064-4646235 
 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 สถานศึกษาได้มีการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดขึ้นใหม่ 
 14.2 สถานศึกษามีสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มข้ึนในแต่ละปีการศึกษา 
 14.3 เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้ปกครองของสมาชิกยุวกาชาดและประชาชนทั่วไปในการที่จะ  
                  สนับสนุนกิจการยุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scout.uthaithani@gmail.com
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ชื่อโครงการ หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ – 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการที่ 20 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 เจตนารมณ์ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเ รียน กำหนด
คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
สถานศึกษาที่เป็นหมู่ยุวกาชาด มีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดดเด่น ส่งเสริมให้ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
รวมทั้งบุคลากรที่เกี ่ยวข้องมีขวัญ กำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตระหนักและเห็นความสำคัญของการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสถานศึกษาที่เป็นหมู่ยุวกาชาดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรม 
ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนดำเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดเพ่ิมมากข้ึน 
 4.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น เกิดกลุ่ม เครือข่าย
ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดทุกแห่ง เข้าร่วมการ 
                    คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบในระดับจังหวัด  

 ผลลัพธ์ (Outcome) กิจการยุวกาชาดเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เกิดกลุ่ม เครือข่ายความ 
                             ร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 

7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ สถานศึกษาได้รับรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับจังหวัดอย่างน้อย จำนวน 1 แห่ง 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 
                                         ร้อยละ 85 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ม.ค. 2566 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  ก.พ. 2566  
3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ มี.ค. 2566 
4 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ  มี.ค. - เม.ย. 2566  
5 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ พ.ค. - มิ.ย. 2566 
6 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ก.ค. 2566 

9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กรกฎาคม 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
11. งบประมาณ จำนวน...........-................บาท  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : สถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ให้ความสนใจในโครงการฯ  
                ค่อนข้างน้อย 
การบริหารความเสี่ยง : ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบการ   
                              สอนกิจกรรมยุวกาชาด ให้มีความเข้าใจและสนใจที่จะเข้าร่วมส่งผลงาน 
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13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอังศกร  บำรุงรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์ : scout.uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 064-4646235 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1 ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด       
เกิดขวัญกำลังใจ ในดำเนินกิจการยุวกาชาด 
  14.2 สถานศึกษาจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดเพ่ิมมากขึ้น 
  14.3 กิจการยุวกาชาดเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scout.uthaithani@gmail.com


202 
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ชื่อโครงการ  เชิดชูเกียรติพนกังานเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา              
                 กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการที่ 21 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 หมวด 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา เพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ด ูแลความประพฤติของนัก เรียนและนักศึกษา โดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30
มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัด รองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจน
ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษา ที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการเสียสละเวลา ทุ่มเททั้งแรงกายและ
แรงใจในการเฝ้าระวัง ให้คำปรึกษา เสนอแนะและดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอยู่เป็นเนือง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง  
  ดังนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างพลังให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงจัด
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัล
เสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
 4.2 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
จังหวัดอุทัยธานี 
5. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output) พนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี เข้าร่วมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นฯ ระดับจังหวัด  

 ผลลัพธ์ (Outcome) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี ได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐาน รวมทั้งได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดอุทัยธานี  
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 

 7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นฯ อย่างน้อย 1 คน 
 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บุคลากรของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีมีขวัญ
และกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานส่งเสริมและดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ 
1 จัดทำโครงการฯ พร้อมเสนอขออนุมัติโครงการฯ ม.ค. - ก.พ. 2566 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา และประธาน 

พสน.อำเภอทุกแห่งทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ พสน.ทุกคนทราบ 
ม.ค. - ก.พ. 2566 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ก.พ. - ม.ีค. 2566 
4 พิจารณาคัดเล ือกบุคลากรศูนย ์เสมาร ักษ์ สำนักงานศึกษาธ ิการ         

จังหวัดอุทัยธานี 
     - รวบรวมผลงานของ พสน. 
     - คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานของ พสน. 

มี.ค. – เม.ย. 2566 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ 
5 ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดอุทัยธานี 
เม.ย. - พ.ค. 2566 

6 ส่งผลการคัดเลือกบุคลกรศูนย์เสมารักษ์จังหวัดอุทัยธานี ไปยังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ค. 2566 

 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม -  พฤษภาคม 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน..............-...................บาท  
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) อาจจะไม่จัดส่ง   
                  ผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกฯ เพราะคิดว่าผลงานตนเองยังไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้  
การบริหารความเสี่ยง : ให้คำแนะนำในการจัดทำผลงานให้แก่ พสน. เพื่อที่จะได้จัดส่งผลงานเข้าร่วม  
                              การคัดเลือกฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอังศกร  บำรุงรัตน์   ตำแหน่ง นักวิชการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์ : scout.uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 064 - 4646235 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
 2. บุคลากรของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมและดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scout.uthaithani@gmail.com
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ชื่อโครงการ   กิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566” 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมาย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
แห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นฯ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการที่ 22 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็น  
ที่เคารพสักการะ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เกิดขึ้นจากน้ำประราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วย
พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ที ่ทรงทุ ่มพระวรกาย ปกบัติพระราชกรณียกิจนานับการ  
โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธารที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรึของพระบรมราชชนกที่ได้ทรงพระราชทานไว้เป็นแนวทางส ำหรับการ
พัฒนาประเทศ โดยพระราชทานโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชายไทยทุกคน มีความเสียสละ  
และความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ และได้ทรงโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ 
เพื่อทดแทนชื่อเดิม โดยใช้ชื่อว่า “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ซึ่งลักษณะงานจิตอาสา แบ่งออกเป็น  
3 ประเภท 
 ประเภทแรก คือ จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาที่ทำเพื่อพัฒนาพื้นที่ของแต่ละชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ที ่ดีขึ ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การอำนวยความสะดวก  
สร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ ่งกิจกรรเหล่านี้ เป็นกิจกรรม  
ที่สามารถกระทำได้ตลอดเวลา 
 ประเภทต่อมา คือ จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อปฏิบัติในงาน 
พระราชพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เช่น จิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
ในหลวงรัชการที่ 9 จิตอาสาในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว จิตอาสาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
เป็นต้น 
 ประเภทสุดท้าย คือ จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาที่ทำเพื่อเฝ้าระวัง เตรียมการรองรบัภัย
พิบัติ และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน ทั้งภัยที่เกิดข้ึนจากธรรามชาติ หรือภัยจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ
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ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ เช่น จิตอาสาในภารกิจการเข้าช่วยเหลือค้นหา ทีมหมูป่าอะคาเดมีที่ติดถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย 
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสำนักงาน
จังหวัดอุทัยธานี  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี บำเพ็ญประโยชน์บริเวณสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดอุทัยธานี ตามแผนดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
จิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการเข้ามามีส่วน
ร ่วมในการด ูแลร ักษาความสะอาดพ ื ้นท ี ่สาธารณะ เป ็นการแสดงให ้ เห ็นถ ึงความเป ็นน ้ำหนึ่ ง  
ใจเดียวกัน ในการร่วมปฏิบัติการจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี 
แด่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงในโอกาสวันสำคัญของไทย 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช -
มหาราช บรมนาถบพิตร   

4.2 เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ ช่วยเหลือผู้อื่น      

4.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์       
5. เป้าหมายโครงการ  
 5.1 ผลผลิต (Output)  

  บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

  บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื ่อน้อมรำลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการในจังหวัดอุทัยธานี ประชาชนทั่วไป สถานที่สำคัญ
ของจังหวัดอุทัยธานี 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานราชการและบุคลากรในจังหวัดอุทัยธานี   
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ - 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และสถานที่ตามแผนดำเนินงานกิจกรรมที่
กำหนดขึ้น 
11. งบประมาณ จำนวน - บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
การบริหารความเสี่ยง : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสำนักงานทราบ และหน่วยงาน   

ราชการในจังหวัดอุทัยธานี ทราบในทุก ๆ ช่องทาง 
13. ผูร้ับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวบัณทิตา  ยะนันท์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

อีเมล์ Scout.Uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 085 863 7973 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ผู ้เข้าร่วมโครงการ ได้ร ่วมทำกิจกรรมเพื ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 14.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งบัน และ
การช่วยเหลือผู้อื่น 

 14.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และจังหวัดอุทัยธานี 
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ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันในองค์กร  
                ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ – 
นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล 
1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่  - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที่  - 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้อที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการที่ 23 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี) 

    นโยบายข้อ  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 

1. สถานะโครงการ    ☑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ      ☑ โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
 

3. หลักการและเหตุผล  
       การพัฒนาองค์การเป็นทฤษฎีที่อาศัยหลักทางพฤติกรรมศาสตร์ สร้างความเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับค่านิยม
และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ โดยเน้น 3 ด้าน คือ เพิ่มความสามารถในการทำงาน ให้ความ สำคัญกับ
การพัฒนาองค์การ และให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในองค์การ กระบวนการที่จะ
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะในการทำงานดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี  
ในการทำงานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากการให้ความรู้ทางวิ ชาการแล้ว 
ต้องปลูกฝังให้ทุกคนมีพื้นฐานและความพร้อมในด้านปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะว่าความสำเร็จ  
ในการร่วมมือกันทำงานเกิดจากการเสริมพลังความรู้ ความสามารถจากบุคลากรทุกระดับของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และการเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สำนักงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและ
สร้างความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  
      เพ่ือเสริมสร้างการทำงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และสร้างเสริมมิตรภาพ ความผูกพันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน 
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5. เป้าหมายโครงการ  
          ผลผลิต (Output) ข้าราชการครูและบุคลากร และพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และเกิดการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพัน 
         ผลลัพธ์ (Outcome) ข้าราชการครูและบุคลากร และพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล  
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      ข้าราชการครูและบุคลากร และพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 36 คน  
 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากร และพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90  
 7.2 ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากร และพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นำทักษะ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 สำรวจความต้องการจำเป็นของบุคลากร  
          8.2 จัดทำโครงการ 
 8.3 ดำเนินโครงการ 
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 สรุปรายงานโครงการ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน  2565 
10. สถานที่ดำเนินการ  
11. งบประมาณ จำนวน 120,000บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
      แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. อบรมสัมมนาโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานและสร้าง
ความผูกพันในองค์กร ของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

- - 118,300.- - 118,300.- 

2. สร ุปรายงานผลการดำ เนิ น    
โครงการ 

  1,700.-  1,700.- 

รวม   120,000.-  120,000.- 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1. อบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 

  ค่าอาหารและอาหารว่าง 
   1.1 อาหารเช้า  
      จำนวน 2 มื้อ ๆ  ละ 100บาท/คน จำนวน 32 คน  
    1.2 อาหารกลางวัน  
     จำนวน 2 มื้อ  ๆละ 200 บาท/คน จำนวน 32 คน  

  
 
 
 
 
 
 

6,400.- 
 

12,800.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

6,400.- 
 

12,800.- 

    1.3 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    จำนวน 2 มื้อ  ๆละ 50 บาท/คน  จำนวน 32 คน 
     1.4  อาหารเย็น  
    จำนวน 2 มื้อ  ๆละ 300 บาท/คน จำนวน 32 คน 
    ค่าที่พัก 
    จำนวน  1 คืน ๆ  ละ 900/คน จำนวน 32 คน 
     ค่าพาหนะ  
     รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 2 วัน 

 3,200.- 
 

19,200.- 

 
28,800.- 

 
 

40,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

 

3,200.- 
 

19,200.- 

 
28,800.- 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

40,000.- 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  
 

   ค่าวิทยากร 
    วิทยากร  2 คน ๆ ละ 1 ช.ม. ๆ  ละ 1,200 บาท 
    ค่าป้ายโครงการ (ไวนิล) 
    ค่าของที่ระลึก 
    ค่าวัสดุสำหรับการอบรมสัมมนา 

  
2,400.- 
1,000.- 
1,500.- 

 
 
 
 
 

3,000.- 

 
2,400.- 
1,000.- 
1,500.- 
3,000.- 

2. สรุปรายงานผลโครงการ 
     ค่าจัดทำรูปเล่ม 

  
1,700.- 

  
1,700.- 

รวม  117,000 3,000.- 
 

120,000.- 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ด้านการดำเนินการ 
                ในกระบวนการดำเนินการมีความไม่แน่นอนเกิดขึ ้นได้ เช ่น การเลื ่อนกำหนดการ 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม 
การบริหารความเสี่ยง : ด้านการดำเนินการ 
  เตรียมแผนการรองรับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้  

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล  นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

อีเมล์ nan62.a@gmail.com  โทรศัพท์มือถือ 094-9710066 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ข้าราชการครูและบุคลากร และพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นไปตามแผนและมีศักยภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์กร สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมฯ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ – 
นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 

นโยบายรัฐบาล 
1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่  - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที่  - 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้อที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการที่ 24 
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี) 

    นโยบายข้อ  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลกรจึงเป็นการนำ
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและ  
ระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และ สร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อน
ร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1) การพัฒนา
ระบบในการทำงาน 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ซึ่งระบบในการทำงาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแล้วก็จะมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้ มี
ความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์และสรรสร้างสิ่งใหม่ๆ 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมี  การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้าง
ขวัญ กำลังใจในการทำงาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ซึ่งปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้ เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง 
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม อิทธิพลของเทคโนโลยี
ดิจิทัลจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายขององค์กรในการวางแนวทางการดำเนินการด้วยการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือแก้ไขปัญหาและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรในด้าน



217 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

ดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ
และความเข้าใจขีดความสามารถและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต และสามารถนำศักยภาพ
นั้นมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และยังเป็นการพัฒนา
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  จึงได้จดัทำ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  
ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อ  
การปฏิบัติงานและมีความพร้อม ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบัน ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะ ตามสมรรถนะหลัก ทักษะที่จำเป็น มีความเป็นมืออาชีพ 
5. เป้าหมายโครงการ  

ผลผลิต (Output)    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธา นี  

ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านดิจิทัล 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ผู้ได้รับการ

พัฒนา มีทักษะ ความรู้ด้านดิจิทัล สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 30 คน 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 

7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ที่เข้ารับ

การพัฒนา ร้อยละ 85 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการพัฒนา มีทักษะ ความรู้ด้านดิจิทัล ร้อยละ 85 

สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

8.1 สำรวจความต้องการจำเป็นของบุคลากร 
8.2 พัฒนาบุคลากรแกนนำเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร 
8.3 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 
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8.4 การวางแผนโครงการฝึกอบรม  
8.5 ดำเนินการฝึกอบรม (ทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม) 
8.6 ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 
8.7 การจัดทำรายงานสรุปโครงการ 

9. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม 2566 -  กันยายน  2566  
10. สถานที่ดำเนินการ .ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี  
11. งบประมาณ จำนวน.....40,000....บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
แหล่งงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2566 
ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1.พัฒนาบุคลากรแกนนำ 12,220    12,220 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

  26,990  26,990 

2.สรุปรายงานโครงการ    790 790 
รวม 12,220  26,990 790 40,000 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  
1.พัฒนาบุคลากรแกนนำ    12,220 

- ค่าลงทะเบียน จำนวน 2 คน คนละ 4,300.-บาท  8,600   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คน ๆ ละ 560.-บาท (3 วัน)  1,120   

- ค่าเช่าที่พัก จำนวน 2 คืน  1,100   

- ค่าพาหนะ  1,400   
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แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
อุทัยธานี 

   26,990 

- ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200.-
บาท 

7,200    

- ค่าเช่าที่พัก จำนวน 2 คืน  2,200   

- ค่าพาหนะ  2,160   

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน มื้อละ 120 
บาท 

 4,200 
 

  

-- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน มื้อ
ละ 35 บาท x 2 มื้อ 

 2,450   

-ค่าวัสดุดำเนินโครงการ   8,780  
3.สรุปรายงานโครงการ    790 
- ค่าจัดซื้อวัสดุ/จ้างทำรูปเล่มรายงานผลโครงงาน   790  

รวม 7,200 23,230 9,570 40,000 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : - 
การบริหารความเสี่ยง : - 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล...นางจิณาภา  โพธิวิจิตร  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 

อีเมล์  Jinapiya@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0909838882 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการพัฒนา มีทักษะ ความรู้ด้านดิจิทัล ร้อยละ 85 
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                     : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดฯ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
    (2) ชื่อปัจจัย (F) : F0302 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   
    หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์พัฒนาแห่งอนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
    นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี  - 
นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล  

(1) นโยบายหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(2) นโยบายเร่งด่วนที่  - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โครงการที่ 25 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2570  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                     : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น  

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้มีวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม 
โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ
เด็กซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้
และ  ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจ
ทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อ่ืน 
เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณ
สมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายาม
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุก
ร่มเย็นตลอดไป 
               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค
ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ขึ้น   
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3.2 เพ่ือปลูกฝังเด็กและเยาวชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ลดการสร้างขยะ  

3.3 เพ่ือให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันด ี

3.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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4. เป้าหมายโครงการ  
    ผลผลิต (Output)  
           เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่,บุคลากรทางการศึกษา  รวมจำนวน 300 คน  
    ผลลัพธ์ (Outcome)  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝังเด็กและเยาวชนดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการสร้างขยะ ให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี เผยแพร่
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 
5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 
    เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่,บุคลากรทางการศึกษา  รวมจำนวน 300 คน  
5.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝังเด็กและเยาวชนดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการสร้างขยะ ให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี                      
เผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย
และจิตใจ 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
 เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานี  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
8. วิธีการดำเนินงาน  

8.1 เสนอขออนุมัติโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 

8.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.3 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานฯ 

8.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงาน 

8.5 ดำเนินการจัดงานตามโครงการ 

8.6 สรุปผลการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) มกราคม 2565 
10. สถานที่ดำเนินการ วงเวยีนหอนาฬิกา เทศบาลเมืองอุทัยธานี 
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11. งบประมาณ   จำนวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนโยบายและแผน ด้านการศึกษางบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุน                 
การจัดงานฉลองวันเด็ก (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  2,010.-   2,010.- 
2.ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่      5,000.-      5,000.- 
3.ค่าของขวัญของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัดกิจกรรม 

 20,990.-   20,990.- 

4.อาาหารเย็นสำหรับเจ้าหน้าที่ 20 คน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100  

 2,000.-   2,000.- 

รวม  30,000.-   30,000.- 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล   2,010.-  
2.ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่   5,000.-  
3.ค่าของขวัญของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
จัดกิจกรรม 

  20,990  

4.อาาหารเย็นสำหรับเจ้าหน้าที่ 20 คน จำนวน 1 
มื้อๆ ละ 100  

 2,000.-   

รวม  2,000.- 28,000.-  
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง : การประสานงาน หน่วยงาน/สถานศึกษา หรือบุคลากรจำนวนมาก ทำให้ได้รับข้อมูล                

ในการดำเนินงานคลาดเคลื่อน 
การบริหารความเสี่ยง : มีการตรวจสอบ ตรวจทานข้อมูลก่อนการดำเนินงาน 
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13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวณัฎฐิมา ชูอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์ pattanuthai@gmail.com  โทรศัพท์มือถือ 0812805543 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

14.2 เพ่ือปลูกฝังเด็กและเยาวชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ลดการสร้างขยะ 

14.3 เพ่ือให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 

14.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 

 
 

mailto:pattanuthai@gmail.com
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โครงการภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 
 
ชื่อโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน  
                 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   

1) เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ                                                                                  
2) ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ                                                                                   

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม       

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน 
ทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจฯ                                             
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ 1 คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ

การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  - 
 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
2) นโยบายเร่งด่วนที่   - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที่ 4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาฯ เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน

ระดับ อุดมศึกษา รวมถึง การฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ฯ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
 

โครงการที่ 1 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษามูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ทุนการศึกษามูลนิธิร่วม
จิตต์น้อมเกล้าฯ ทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษา ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
และทุนการศึกษา “บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562” ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ นักเรียนที่ได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษา และศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 44 คน  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา
ของจังหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษามีศักยภาพ สามารถเรียนจนจบ
การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของการพระราชทานทุนการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566 
4. วัตถุประสงค์  
     4.1 เพ่ือคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษา 
      4.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและพัฒนาศักยภาพ สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน และครอบครัว
ของนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
     4.3 เพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ให้นักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข รวมถึงติดตามผลการเรียน  
ของนักเรียนให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีข้ึน สามารถเรียนจนจบการศึกษา 
     4.4 เพ่ือจัดทำข้อมูลนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี 
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     4.5 เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     4.6 เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนัก และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output)  
1) ดำเนินการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษาครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรทุน

พระราชทาน   
2) ดำเนินการติดตามสภาพความเป็นอยู ่ของนักเรียน และครอบครัวของนักเรียนที ่ได้รับ

พระราชทานทุนการศึกษาครบตามจำนวนนักเรียนทุนพระราชทาน 
3) ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานีเป็นปัจจุบัน 
4) นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษามีความตระหนัก และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) การดำเนินการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษาทันตามกำหนดระยะเวลา 
2) สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน และครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา

มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข 
3) นักเรียนที ่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษามีโอกาสทางการศึกษาที ่ดีขึ ้น สามารถเรียน  

จนจบการศึกษา 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 

7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
      นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัด

อุทัยธานี จำนวน 44 คน 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
                1) นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือ   
ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง 

           2) สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           3) นักเรียนมีความตระหนัก และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
1. สศช./มท./สป.ศธ.แจ้งคู่มือและแผนปฏิบัติการการดำเนินโครงการทุน ม.ท.ศ. 

1. 2. ศธจ.แจ้งคู่มือและแผนปฏิบัติการการดำเนินงานฯไปยังหน่วยงานทางการศึกษา  
2. 3. สศช./มท./ศธ./สพฐ.จัดประชุมชี้แจงคอนเฟอเรนจ์ร่วมกับคณะกรรมการฯ  
3.      ระดับจังหวัด 

4. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดประชุม/กำหนดแนวทางการคัดเลือกระดับจังหวัด  
5. จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
6. ศธจ.แจ้งหน่วยงานตน้สังกัดส่งนักเรียนและเอกสารประกอบให้ ศธจ.  
7. ศธจ.สรุปข้อมูลนักเรียนฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
8. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก 
9. ศธจ.นำผลการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการฯระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกฯ 
10. ศธจ.ส่งรายชื่อนักเรียน/เอกสารประกอบให้ ศธภ.18 
11. ศธภ.18 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ระดับภาคเพ่ือรับรองผล ระดับภาค 
12. ศธภ.18 เสนอรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาฯ ให้ สศช. 
13. ประสานงานเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ ตามหลักสูตร ระยะเวลา 10 วัน 
14. รายงานผลการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษา ม.ท.ศ. 
15. ประสานงานการเข้าเฝ้าฯ รบัพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน 
16.  ติดตามผลการเรียน/รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 
ม.ค. 66 
ม.ค. 66 
ม.ค. 66 
 
ม.ค. 66 
ม.ค. 66 
ก.พ. 66 
ก.พ. – มี.ค. 66 
ก.พ. 66 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 
 
มี.ค. 66 
ก.ค. 66 
ต.ค. 66 

2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี 
ปีงบประมาณ 2566 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามนักเรียน 
ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี  
2. แจ้งและจัดประชุมคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน 
และติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี และกำหนดการ
ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา  
3. ประสานคณะกรรมการฯ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทาน 
ทุนการศึกษา (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)  
4. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
5. ประสานการให้ความช่วยเหลือกรณีนักเรียนประสบปัญหาต่าง ๆ 
รายงานผลให้คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
 

ต.ค. 65 
 

มิ.ย./พ.ย. 66 
 
 

ก.ค./พ.ย. 66 
 

ก.ค./พ.ย. 66 
ต.ค. – ก.ย. 66 

ต.ค. – ก.ย.66 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชทานอ่ืน ๆ  
1. แจ้งโรงเรียนที่กำหนดดำเนินการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์เง่ือนไข ดำเนินการคัดเลือก คัดสรรรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนการศึกษา
จากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
จังหวัดอุทัยธานี แจ้งและจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
3. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี และ
รายงานผลการคัดเลือก 
4. กำหนดการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา  
5. รายงานผลให้คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
ธ.ค. 65 

4. 
 
 

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
- รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
3 มิ.ย. 
1 เม.ย. 
6 เม.ย. 
28 ก.ค. 
12 ส.ค. 

5. 
 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 
- ซื้อวัสดุจัดทำรูปเล่ม 
- ค่าจ้างเข้าเล่มรายงานผล 

 
ก.ย.66 

 

9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ   
      10.1 ประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
      10.2  บ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท  
จังหวัดเชียงราย จังหวัดอ่างทอง 
      10.3 สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน 40,000 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  ประเภทงบดำเนินงาน   
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับ
ทุนการศึกษาของมูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

 10,485 
 
 

 

  10,485 
 

2. การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2566 

  20,020 
 

 20,020 
 

3. การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับ
ทุนการศึกษาพระราชทานอ่ืน ๆ 

3,430    3,430 
 

4. กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

    - 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการฯ 

   6,065 
 

6,065 
 

รวม 3,430 10,485 20,020 6,065 40,000 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

1. การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษาของมูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลอืก คัดสรรฯ จำนวน 2 ครั้ง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      จำนวน 25 คนๆ ละ 35 บาท 2 ครั้ง 
      (25 x 35 x 2 = 1,750 บาท) 
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ จำนวน 2 ครั้ง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  จำนวน 20 คนๆ ละ 35 บาท 2 ครั้ง 

  
 

 
1,750 

 
 
 
 

1,400 
 

 10,485 
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ที ่
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

   (20 x 35 x 2 = 1,400 บาท   
3. เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการฯ 
      20 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 2 วัน 
      (20 x 120 x 2 = 4,800 บาท) 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการฯ(ประชุมระดับภาค) 
      1 คน ๆ ละ 175 บาท จำนวน 1 วัน 
      (1 x 175 x 1 = 175 บาท) 
      3 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 1 วัน 
      (3 x 120 x 1 = 360 บาท) 
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
    4.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ 
- การลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- การส่งเอกสารที่ ศธภ.18 
- การประชุมกลั่นกรองทุน ม.ท.ศ.ระดับภาค   

  
 

4,800 
 
 

535 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 

  

2. การเยี่ยมบ้านนักเรียนทีไ่ด้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
จังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2566 
1. ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 30 คน 2 ครั้ง   
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      จำนวน 30 คนๆ ละ 35 บาท 2 ครั้ง 
      (30 x 35 x 2 = 2,100 บาท)  
2. เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการฯ (ภายในจังหวัด) 
      25 คนๆ ละ 120 บาท จำนวน 4 วัน 
      (25 x 120 x 4 = 12,000 บาท ) 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการฯ (ต่างจังหวัด) 
      8 คนๆ ละ 240 บาท จำนวน  
      (8 x 240 = 1,920 บาท) 
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- การลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน 

  
 
 

2,100 
 
 
 

12,000 
 
 

    1,920 
 
 

4,000 
 

 20,020 
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หมายเหตุ  งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ  
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ห้วงระยะเวลาการดำเนินการของหน่วยงานหรือมูลนิธิที่รับผิดชอบแจ้งให้คัดเลือกนักเรียน
ทุนพระราชทานไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ 

การบริหารความเสี่ยง : ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินงาน 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาววริยา  ตาเตียว  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล ์wariya_ty@hotmail.com  โทรศัพท์มือถือ 081 6050760  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         14.1 นักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และดูแลช่วยเหลือ
เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีข้ึน สามารถ
เลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง 
         14.2 มีข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนนักเรียนทุนในโอกาสต่อไป 
         14.3 สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      
 

3. การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษา
พระราชทานอ่ืน ๆ  
1. ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      จำนวน 25 คนๆ ละ 35 บาท 2 ครั้ง 
      (25 x 35 x 2 = 1,750 บาท) 
2. เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการฯ 
     7 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 2 วัน 
(7 x 120 x 2 = 1,680) 

  
 

1,750 
 
 
 

1,680 
 
 

 3,430 
 

4. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
- รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 -   
 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 
- ซื้อวัสดุจัดทำรูปเล่ม 
- ค่าจ้างเข้าเล่มรายงานผลฯ 

  
1,500 

 
 

4,565 

6,065 
 

รวม  35,435 4,565 40,000 
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โครงการภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
                อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 
แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมฯ 
2) ประเดน็ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที่  4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม    
                           การพัฒนาที่ยั่งยืน 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 1 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี) - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้  
เห็นคุณค่าประโยชน์และความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที ่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป โดยสวน
พฤกษศาสตร์ คือ แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆ ที่มีชีวิตหรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่จะทำการรวบรวม
ไว้จะเป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสอนบูรณาการเข้ากับ
วิชาต่าง ๆ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจโดยสามารถดำเนินการในพื้นท่ีของโรงเรียน 
               กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการภายใต้แผนแม่บท
ของหน่วยงานสนองพระราชดำริ และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าร่วม  
เป็นสมาชิก อพ.สธ.และดูแลกำกับให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกดำเนินการตามขั้นตอนของ อพ.สธ.  
                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสนองพระราชดำริ 
จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์  
4.1 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการดำเนินงาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  4.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ กับโรงเรียน      ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการใหม ่

4.3 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output)  สถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกงานสวน 
    พฤกษศาสตร์โรงเรียน  

• ผลลัพธ์ (Outcome)สถานศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      
    มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหาร ครู/เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด 

    อุทัยธานี จำนวน 45 คน 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ระบุ 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (Activity) ระยะเวลา ไตรมาส 
1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครกลุ่มเป้าหมาย(สถานศึกษา)  เข้าร่วม

โครงการ   
มี.ค. - เม.ย. 66  

 
 

 3 
2 บันทึกขออนุมัติโครงการฯ พ.ค. 66 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ พ.ค. 66 
4 จ ัดอบรมให ้ความร ู ้ /ช ี ้ แจงแนวทางการดำเน ินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ 
มิถุนายน 66 

5 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  มิถุนายน 66 
9. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – มิถุนายน 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
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11. งบประมาณ จำนวน 9,500 บาท (-เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
แหล่งงบประมาณจาก กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค (กสภ.สป.)   
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาสที ่
1/2566 

ไตรมาสที่  
2/2566 

ไตรมาสที่  
3/2566 

ไตรมาสที่  
4/2566 

รวม 

1. จัดอบรมให้ความรู้/ชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ 

  9,500  9,500 

รวม   9,500  9,500 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดอบรมให้ความรู้/ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารว่ม
อบรม จำนวน 30 คนๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ 
    - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ 
จำนวน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท 
    - ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
     - ค่าวัสด ุ

 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 

2,100 
 

3,600 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 

2,100 
 

3,600 
 

3,600 
200 

รวม 3,600 5,700 200 9,500 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ผู้บริหาร ครู/เจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษายังมีความไม่เข้าใจในการดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงทำให้ไม่เห็นความสำคัญในการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การบริหารความเสี่ยง : สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู/เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา 

ในประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอังศกร  บำรุงรัตน์    ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

อีเมล์ : scout.uthaithani@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 06 4464 6235 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนและดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อจะได้นำ
ความรู้พัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ได้รับป้ายและเกียรติบัตร เพ่ิมข้ึน 
  14.2 ผู ้เข้าร่วมโครงการมีเครือข่าย เพื ่อแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ระหว่างสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  14.3 โรงเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและ       ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
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โครงการภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ      

1) เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ 
2) ประเด็นที ่2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายฯ 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพฯ 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารรจัดการการเงินการคลัง 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ - 
2) นโยบายเร่งด่วนที่  - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) –  
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี)  - 

โครงการที่ 1 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธาน ี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนระดับที่ 2 และระดับ 
3 ที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล รวมถึงบริบทของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางในการ
พัฒนาประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต ในศตวรรษที่ 21 สังคมไทย 
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  และมีความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน  

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบ 
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กำหนดให้
รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับการจัดทำแผนปฏิบั ติ ราชการของ
ส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนจากการจัดทำ  แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 4 ปี เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2566-
2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าว ได้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-
2570) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2566-2570)  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  
และเอกชน ตามแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอุทัยธานี  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  
มีอาชีพที่มั่นคงรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธาน ี

4. วัตถุประสงค์  
4.1 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2566-2570 
4.2 เพ่ือกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

พ.ศ. 2566 
4.3 เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด

อุทัยธานี มีแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ให้มีประสิทธิภาพและบริหารงบประมาณ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output)  
1 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

• ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ข้อมูลเชิงลึกเรื่องความต้องการในด้านการศึกษาจาก

ผู้ปกครองสถานประกอบการฯ  
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี  

มีแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ให้มีประสิทธิภาพและบริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1) คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
2) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ สพป.อุทัยธานี เขต 1 สพป.อุทัยธานี  

เขต 2 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียน
เอกชนในจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานการศึกษาอ่ืนในจังหวัดอุทัยธานี 
7. ตวัชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

1) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี สามารถดำเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธาน ี

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี (แยกโครงการ) 
 8.2 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี 

1) ศึกษาวิเคราะห์บริบท ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของจังหวัดอุทัยธานี 
3) ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของจังหวัดอุทัยธานี 
4) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำจัดเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูลเชิงลึกความต้องการผู้ปกครองสถาน

ประกอบการฯ 
5) ประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ฯ 
6) ลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกกับผู้ปกครอง ประชาชน สถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัด

อุทัยธานี 
7) ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และยกร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 ของจังหวัด

อุทัยธานี  
8) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งสื่อสารสร้างความ

เข้าใจเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  
9) เผยแพรแผน ให้หน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประสานการ

ดำเนินงาน นำเขาเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันและประชาสัมพันธ์ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน 30,300 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
 แหล่งงบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบรายจ่ายอ่ืน 
 กิจกรรมที่ 1  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ใช้งบประมาณ 15,300 บาท 
 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธาน ี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

15,300    15,300 

2. การกำกับติดตาม และรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

    - 

3. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
ของจังหวัดอุทัยธานี 

 10,000 5,000  15,000 

4. การกำกับติดตาม และรายงานผล  - - -  
รวม 15,300 10,000 5,000 - 30,300 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

กิจกรรม 1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

  
 

 
 

15,300 

กิจกรรม 2 การกำกับติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 
2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

กิจกรรม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 
2566-2570 จังหวัดอุทัยธานี 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการฯ 
คณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 50 คน มื้อละ 
35 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 วันๆละ 120 บาท 
จำนวน 30 คน เป็นเงิน 7,200 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,000 บาท 
- ค่าวัสดุ จำนวน 1,550 บาท 

 
 
 
 
 

7,200 

 
 

5,250  
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,550 

15,000 

กิจกรรม 4 การกำกับติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
พ.ศ. 2566 

    

รวม 7,200 6,250 1,550 30,300 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง :   1. การจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการและผู้ปกครอง 
   2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

 การบริหารความเสี่ยง :  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล และวางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์แจ้งล่วงหน้าไปยังสถานศึกษาเพื่อขอจัดเก็บข้อมูล และสถาน
ประกอบการ  
    2. แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม และส่งแบบตอบรับ 
13. ผู้รับผิดชอบ  
       ชื่อ-สกุล.นางสาวนฤมล สินพูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 อีเมล์ nms2412@hotmail.com โทรศัพท์มือถือ  0817079133 
 
 
 
 
 

mailto:nms2412@hotmail.com
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
14.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 

ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
14.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
14.3 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี มีแนวทางการพัฒนาการศึกษา  

พ.ศ.2566-2570 ของจังหวัดอุทัยธานี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมถึงแผน 3 ระดับ 
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ชื่อโครงการ  ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

1) เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) ประเด็นที่ 1  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางฯ   

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 บริการประชาชนปละประสิทธิภาพภาครัฐ 
      1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)- 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) - 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

โครงการที่ 2 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ   โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง..............................................)  

2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                    โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 กำหนดให้มีการ
ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื ่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 20 กำหนดให้ม ีการตรวจราชการ ต ิดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 
2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้มีการกำกับ เร่ งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ังระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการการตรวจ
ราชการระดับจังหวัด รวมถึงบทบาทผู้รับการตรวจ และปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับจังหวัด  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีได้ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผล มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมายในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน และปรับปรุงพัฒนาเพื่อเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในการกำกับ ดูแล รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ.2560–2579)   
พร้อมทั ้งจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการ
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กระทรวงศึกษาธิการ 
 เพื ่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี ่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
กฎหมายกำหนดและบทบาทหน้าที่การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาระงานหนึ่งในอำนาจ
หน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องดำเนินการรับการตรวจ
ราชการและจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจราชการ และรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 ดังนั ้น เพื ่อให้การขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เกิดการบูรณาการระดับพื้นที่ สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการและพื้นที่อย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี  จึงได้จัดทำโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพื่อประสานและสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

 4.2  เพื่อจัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจ
ราชการ 

 4.3 เพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของ กระทรวงศึกษาธิการ  

 4.4 เพื ่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี ่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 4.5 เพื่อกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษา
และสถานศึกษาทุกสังกัดตามข้อสั่ง การของผู้ตรวจราชการและ กศจ. 
5. เป้าหมายโครงการ  

ผลผลิต (Output 
5.1 มีคู่มือการประเมินการตรวจ ราชการ ติดตามและ ประเมินผล 
5.2 รายงานข้อมูลสารสนเทศทาง การศึกษาระดับจังหวัดที่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน 
5.3 แผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลที่สามารถปฏิบัติได้ 
5.4 รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ 
5.5 รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลระบบ E-Inspection ตามเวลาที่กำหนด 
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5.6 สรุปรายงานผลการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุม
นำไปใช้ได้ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

 หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ที่จัดการศึกษาในความรับผิดชอบของจังหวัด  
ประกอบด้วย  

6.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  
1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี 

2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้แก่ ว ิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

3) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ กศน.จังหวัด
อุทัยธานี กศน.อำเภอ (เมือง,ทัพทัน,สว่างอารมณ์,บ้านไร่,ลานสัก,หนองขาหย่าง,หนองฉาง)   ศูนย์วงเดือน 
อาคมสุรทัณฑ ์

4) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แก่ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียน
อนุบาลสีฟ้า โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลรจนา โรงเรียนอนุบาลแสนเก่ง โรงเรียนพระสุธรรมยาน
เถระวิทยา โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา  
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  7.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  7.1.2 คู่มือการประเมินการตรวจ ราชการ ติดตามและ ประเมินผล 
  7.1.3 แผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
  7.1.4 รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
  7.1.5 รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล -ระบบ E-Inspection 
  7.1.6 แบบบันทึกรายงานการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ ประเมินผล 

7.1.7 สรุปรายงานผลการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

7.2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีระบบการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการที่ 
มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
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  7.2.2 มีข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจ 
ราชการ และดำเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม 
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงที่ครอบคลุม เชื่อถือได้ 
  7.2.3 มีระบบและวิธีการดำเนินงานกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด  
2) ประสานสำนักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือรับทราบกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
3) เชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการ
ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รับฟัง/รวบรวม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการ ตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลเพื่อจัดทำคู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล  

4) วิเคราะห์คู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  

5) ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตาม นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ระบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และในการประชุมหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับการตรวจราชกาข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจ 
ราชการ และดำเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม 
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

1) ศึกษาบทบาทหน้าที่/กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ และตัวชี้วัด (KPI) ตาม
ประเด็นนโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแนวทางกระบวนการตรวจราชการเพ่ือ
เตรียมประชุมคณะทำงาน โดยแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด  

2) จัดประชุมคณะทำงาน เพ่ือพิจารณาทบทวนแนวทางการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
การจัดการศึกษา และจัดทำแผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการตามบริบทของจังหวัด 
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3) แจ้งปฏิทินและแบบบันทึกการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทราบ เพ่ือพร้อมรับการติดตาม 
ประเมินผล  

4) ประสาน/ทำหนังสือราชการแจ้งเรื่องการติดตามต่อหน่วยงานการศึกษา  
5) ดำเนินการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินและแบบตรวจราชการที่

กำหนด ร่วมกับผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการดำเนินงาน ตามปฏิทิน 
7) จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล  

กิจกรรมที่ 3  การกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 

1) แต่งตั้งกรรมการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษา ทุกสังกัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ  

2)  ประชุม วางแผน และกำหนดแนวทางการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามข้อสั่งการของ
ผู้ตรวจราชการ  

3) จัดทำแบบบันทึกการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม  
4) ดำเนินการนิเทศ ติดตามกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุก สังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการ คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล  

5) สุ่มสถานศึกษาในจังหวัดครอบคลุมทุกหน่วยงานการศึกษา ศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนที่ติดตาม
และประเมินผลการ ดำเนินงานของสถานศึกษา  

6) สรุปและจัดทำรายงานผลการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานการศึกษาและ สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ และ กศจ.  

7) ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุก
สังกัดทราบเพ่ือพัฒนาต่อไป ขั้นตอนปฏิบัติงาน  

 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
1) แต่งตั้งกรรมการโครงการ จัดทำรายงาน 
2) ประชุม วางแผน และกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานโครงการ 
3) จัดทำรายงานโครงการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4) เสนอรายงานโครงการต่อคณะกรรมการจัดทำรายงาน  
5) จัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ 
6) เสนอรายงานสรุปผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง ยุทธศาสตร์ และ กศจ.  

เพ่ือทราบ 
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7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ  

10.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
10.2 หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 

11. งบประมาณ จำนวน 65,300 บาท (หกหม่ืนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
  แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรม
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบรายจ่ายอื่น    
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

 

1. กิจกรรมที่ 1 ประสานและสนับสนุนการ
ตรวจราชการ 

 8,600   8,600 

2. กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผน
รองรับการตรวจ ราชการ และดำเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจ
ราชการของกระทรวง 

 16,200 15,860  32,060 

กิจกรรมที่ 3  การกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

  10,470  10,470 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ    14,170 14,170 
รวม  24,800 26,330 14,170 65,300 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  
1. กิจกรรมประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ     
(1) แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
(2) ประสานสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อรับทราบกรอบ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

- - - - 

(3) ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน วิเคราะห์
คู่มือการประเมินการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ 

จำนวน 20 คน 1 มื้อๆละ 120 บาท (20 คน x 120 บาท 
x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการฯ 

จำนวน 20 คน 2 มื้อๆละ 35 บาท (20 คน x 35 บาท  
x 2 มื้อ) 

- ค่าจัดทำรูปเล่ม 

  
 
 
 

2,400 
 
 

1,400 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,400 
 
 

1,400 
 
 

1,000 

(4) ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ตามคู่มือการประเมิน
การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล  
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุมและผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน 1 มื้อๆละ 120 บาท (20 คน x 
120 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่าผู้เข้าประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
จำนวน 20 คน 2 มื้อๆละ 35 บาท (20 คน x 35 บาท x 2 
มื้อ) 

  
 
 

2,400 
 
 

1,400 

  
 
 

2,400 
 
 

1,400 

(5) ประชาสัมพันธ์ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตาม นโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลากหลาย

- - - - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และใน
การประชุมหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับการ
ตรวจราชการข้ันตอนปฏิบัติงาน 
2. กิจกรรม สนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับ
การตรวจ ราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจ
ราชการของกระทรวง 

    

(1) แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
(2) ประชุม วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดทำ
รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ/กรณีเร่งด่วนและ
กำหนดแนวทางการรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 
- ค่าอาหารว่างผู้แทนหน่วยงาน 

คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน 
2 มื้อๆละ 35 บาท (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
 
 

1,400 

  
 
 

1,400 

(3) จัดทำรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ/กรณี
เร่งด่วน ครั้งที่ 1 
       - ค่าเข้าเล่ม 

  
 

1,500 

 
 
 

 
 

1,500 
(4) ประชุมรับการลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะครั้งที่ 1 
- ค่าอาหารกลางวันหัวหน้าหน่วยงาน  

บุคลากรที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการดำเนินงาน และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน 1 มื้อๆละ 120 บาท (60 คน x 
120 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างหัวหน้าหน่วยงาน  

บุคลากรที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการดำเนินงาน และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน 2 มื้อๆละ 35 บาท (60 คน x 
35 บาท x 2 มื้อ) 
 
 

  
 

7,200 
 
 
 

4,200 
 
 
 
 
 

  
 

7,200 
 
 
 

4,200 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการลง 
พ้ืนทีต่รวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีลงพ้ืนที่) จำนวน 10 คนๆละ 
120 บาท/วัน 

1,200 1,200 

(5) ประชุม วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดทำ
ข้อมูลนำเข้าระบบ (E-Inspection) รายงานผลการตรวจ
ราชการกรณีปกติ/กรณีเร่งด่วน 
      -  ค่าอาหารว่างคณะกรรมการจัดทำรายงาน จำนวน 
20 คน 1 มื้อๆละ 35 บาท (20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
 
 

700 

  
 
 

700 

(6) ประชุม วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดทำ
รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ/กรณีเร่งด่วนและ
กำหนดแนวทางการรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการจัดทำ 

รายงาน จำนวน 20 คน 1 มือ้ๆละ 35 บาท (20 คน x 35 
บาท x 1 มื้อ) 

  
 
 

700 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

700 

(7) จัดทำรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ/กรณี
เร่งด่วน ครั้งที่ 2 
       - ค่าวัสดุ 
       - ค่าเข้าเล่ม 

  
 
 

1,000 

 
 

1,560 
 

 
 

1,560 
1,000 

(8) ประชุมรับการลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะครั้งที่ 2 
- ค่าอาหารกลางวันหัวหน้าหน่วยงาน  

บุคลากรที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการดำเนินงาน และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน 1 มื้อๆละ 120 บาท (60 คน x 
120 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างการประชุมหัวหน้า 

หน่วยงาน ผู้แทน บุคลากรที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ
ดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน 2 มื้อๆละ 35 
บาท (60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

  
 

7,200 
 
 
 

4,200 
 
 
 

  
 

7,200 
 
 
 

4,200 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการลงพ้ืนที่ตรวจ 
ราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (กรณี
ลงพื้นที่) จำนวน 10 คนๆละ 120 บาท/วัน 

1,200 1,200 

กิจกรรมที่ 3  การกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

    

(1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
จำนวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างการประชุมหัวหน้า 

หน่วยงาน ผู้แทน บุคลากรที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ
ดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน 1 มื้อๆละ 35 
บาท (20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 

  
 

1,400 

  
 

1,400 

(2) การนิเทศติดตามหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ 
- ค่าพาหนะในการนิเทศ ติดตาม  

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ระยะทาง 500 กม.ๆ
ละ 4 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการนิเทศ ติดตาม  
- ค่าวัสดุ 

  
 
 

2,000 
 
 

6,000 
1,070 

  
 
 

2,000 
 
 

6,000 
1,070 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ     
(1) แต่งตั้งกรรมการโครงการ จัดทำรายงาน - - - - 
(2) ประชุมวางแผน และกำหนดแนวทางการจัดทำ
รายงานโครงการ 
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการจัดทำ 

รายงาน จำนวน 20 คน 1 มื้อๆละ 120 บาท (20 คน x 
120 บาท x 1 มื้อ) 
 

  
 

2,400 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2,400 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการจัดทำ 
รายงาน จำนวน 20 คน 2 มื้อๆละ 35 บาท (20 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ) 

1,400  
 

1,400 

(3) จัดทำรายงานโครงการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

    

(4) เสนอรายงานโครงการต่อคณะกรรมการจัดทำรายงาน 
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการจัดทำ 
รายงาน จำนวน 20 คน 1 มื้อๆละ 35 บาท (20 คน 
x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
700 

  
700 

(5) จัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ 
- ค่าวัสดุในการจัดทำรายงาน 
- ค่าเข้าเล่มรายงาน 

   
7,670 
2,000 

 
7,670 
2,000 

(6) ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ - - - - 
รวมทั้งหมด  54,070 11,230 65,300 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : .การประสานงานโครงการกับหน่วยงานอาจมีความล่าช้า 
การบริหารความเสี่ยง : ใช้ช่องทางในการสื่อสาร ประสานงานหลายช่องทาง 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

อีเมล์ : Soyluklok@gmail.com    โทรศัพท์มือถือ : 0818863736  
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1 ทีมตรวจราชการมีแผนการตรวจราชการของเขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดอุทัยธานี 
14.2 ได้ทราบสถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหาและแนวทางแก้ไขของเขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัด

อุทัยธานี 
14.3 สามารถวางแนวทางการดำเนินงานในปีถัดไป โดยใช้ข้อมูลสรุปผลการตรวจราชการและการ

นิเทศกำกับติดตามงานที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ใช้ความรู้ดูภาพรวมและนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน  

14.4 เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและส่งผลให้การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานและพ้ืนที่ใน 
เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดอุทัยธานี 

 

mailto:Soyluklok@gmail.com
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ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 
                โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2 ข้อ 1 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (12) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) - 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (1) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนชั้น ป.3 มีทักษะการอ่าน และการคำนวณข้ันพื้นฐาน 
 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    นโยบายที่ 2 (2.9) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
 
 

โครงการที่ 3 
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แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กำหนดให้หน่วยงานต้นสงักัด 
มีหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับดูแลสถานศึกษา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกาส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื ่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรา 31 และตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรูฐานสอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าผล
การจัดการศึกษา ให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 
2566 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถม
ศึกษามุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย 
เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น 
พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์เพื่อให้แก้ปัญหาได้ รวมถึง
นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ข้อ 9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบ ทาง
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การศึกษาแห่งชาติไปใช้วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของ
จังหวัดอุทัยธานีได้เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการนำทักษะการอ่านไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
วิชาอื่น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการนำผล
การประเมิน RT,NT ไปใช้ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนสร้างและเผยแพร่ชุดฝึก
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดอุทัยธานี อีกท้ังนำชุดฝึกไปใช้
พัฒนากลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 โรงเรียน โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถทางการ
อ่าน (RT) ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1  รวมคะแนน 2 ด้านที ่ค่าเฉลี ่ยร้อยละต่ำกว่า 50 ลงมา  
โดยพิจารณา 3 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2562 - 2564 ผลดังตาราง 

ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถทางการอ่าน (RT)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รวมคะแนน 2 ด้านแล้วมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า 50 ลงมา 

ปีการศึกษา 2562 - 2564 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ขนาด

โรงเรียน 

คะแนน 
รวม  2 
ด้าน 
2562 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
รวม  2 
ด้าน 
2563 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
รวม  2 
ด้าน 
2564 

ระดับ
คุณภาพ 

1 วัดโนนเหล็ก 
(อุทัยประชาสรรค์) 

เมือง
อุทัยธานี 

ขนาดเล็ก
พิเศษ 

84.87 ดีมาก 74.16 ด ี 32.33 พอใช้ 

2 วัดจักษา เมือง
อุทัยธานี 

ขนาดเล็ก
พิเศษ 

96.12 ดีมาก 64.28 ด ี 43.88 พอใช้ 

3 วัดหนองระแหง
เหนือ 

หนอง 
ขาหย่าง 

ขนาดเล็ก
พิเศษ 

62.43 ด ี 60.75 ด ี 49 พอใช้ 

4 บ้านหลุมเข้า 
มิตรภาพที่ 117 

หนอง 
ขาหย่าง 

เล็ก 59.09 ด ี 68.5 ด ี 27 พอใช้ 

5 ชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง ขนาดใหญ ่ 67.7 ด ี  77.7 ดีมาก 36.7 พอใช้ 
6 วัดเทพนิมิต หนองฉาง ขนาดเล็ก

พิเศษ 
71.41 ด ี 82.66 ดีมาก 48 พอใช้ 

7 บ้านวังเตย  
สาขาบ้านสาล ี

ทัพทัน ขนาดเล็ก
พิเศษ 

72.25 ด ี 79.81 ดีมาก 48.75 พอใช้ 

8 บ้านบุ่ง บ้านไร ่ ขนาดเล็ก 60.2 ด ี 35.6 พอใช้ 38 พอใช้ 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ขนาด
โรงเรียน 

คะแนน 
รวม  2 
ด้าน 
2562 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
รวม  2 
ด้าน 
2563 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
รวม  2 
ด้าน 
2564 

ระดับ
คุณภาพ 

9 บ้านใหม่ร่มเย็น บ้านไร ่ ขนาดเล็ก
พิเศษ 

74.1  ด ี 47 พอใช้ 34 พอใช้ 

10 บ้านอีมาดอีทราย บ้านไร ่ ขนาดกลาง 51.66 ด ี 34.7 พอใช้ 15.85 ปรับปรุง 
11 บ้านคลองโป่ง บ้านไร ่ ขนาดเล็ก

พิเศษ 
55.25 ด ี 63.66 ด ี 24 ปรับปรุง 

12 บ้านซับสุราษฎร ์ บ้านไร ่ ขนาดเล็ก 51.37 ด ี 28.12 พอใช้ 43.66 พอใช้ 
13 บ้านเขาลูกโล ่ บ้านไร ่ ขนาดกลาง 65.5 ด ี 63.66 ด ี 27.76 พอใช้ 
14 สง่ารวมราษฎร ์ บ้านไร ่ ขนาดเล็ก

พิเศษ 
83.66 ดีมาก 0 ปรับปรุง 43.2 พอใช้ 

15 บ้านนาทุ่งเชือก บ้านไร ่ ขนาดเล็ก 83.4  ดีมาก 55 ด ี 39.55 พอใช้ 
16 อนุบาลสว่าง

อารมณ ์
สว่าง
อารมณ ์

ขนาดใหญ ่ 59.59 ด ี 54.36 ด ี 39 พอใช้ 

17 บ้านเนินก้าว สว่าง
อารมณ ์

ขนาดเล็ก
พิเศษ 

71.45 ด ี 73.5 ด ี 46.33 พอใช้ 

18 บ้านหนองตะเคียน สว่าง
อารมณ ์

ขนาดกลาง 78.9 ดีมาก 46.71 พอใช้ 47.57 พอใช้ 

19 ชุมชนบ้านประดู่ยืน ลานสัก ขนาดเล็ก 39.43 พอใช้ 83.85 ดีมาก 42.44 พอใช้ 
20 บ้านทัพยายปอน ลานสัก ขนาดเล็ก 58.69 ด ี 66 ด ี 49.75 พอใช้ 
21 บ้านบุ่งฝาง ลานสัก ขนาดเล็ก 64.14 ด ี 72.57 ด ี 43.75 พอใช้ 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคณุภาพในแต่ละความสามารถการอ่าน RT 

ระดับคณุภาพ 

ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดบัคุณภาพ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

ดีมาก 37.5 - 50 75 - 100 37.5 - 50 75 - 100 75 - 100 75 - 100 

ด ี 25 - 37.49 50 - 74.99 25 - 37.49 50 - 74.99 50 - 74.99 50 - 74.99 

พอใช้ 12.5 - 24.99 25 - 49.99 12.5 - 24.99 25 - 49.99 25 - 49.99 25 - 49.99 

ปรับปรุง 0 - 12.49 0 - 24.99 0 - 12.49 0 - 24.99 0 - 24.99 0 - 24.99 
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4. วัตถุประสงค์  
4.1 เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการอ่านภาษาไทยให้กับโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี 
4.2 เพ่ือส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาการอ่านภาษาไทยให้กับโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี  

5. เป้าหมายโครงการ  
5.1 ผลผลิต (Output) 

 5.1.1 ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 5.1.2 เผยแพร่ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียน   
ในจังหวัดอุทัยธานี 

5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   5.2.1 โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับการเผยแพร่ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 และมีความสามารถด้านการอ่านหลังใช้สูงขึ้น 
 5.2.2 นักเรียนในโรงเรียนกลุ ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้วยชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

6.1 โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี  
6.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 โรงเรียน โดยพิจารณาจากโรงเรียน

ที่มีผลการประเมินความสามารถทางการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมคะแนน 2 ด้านแล้ว
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละต่ำกว่า 50 ลงมา โดยพิจารณาจากปีการศึกษา 2562 – 2564  
 7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการเพยแพร่ชุดฝึก
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  7.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอุทัยธานีใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาไทยให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  7.1.3 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังใช้ชุดฝึกผู้เรียนมีผลการพัฒนาทักษะการ
อ่านสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึก 
  7.1.4 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับดี  
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 โรงเรียนที่ได้รับการเผยแพร่ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้กับผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกในระดับดี 
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  7.2.2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำชุดฝึกไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนให้เพ่ิม
สูงขึ้นได ้
  7.2.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  7.2.4 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกในระดับดี  
   

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

8.1 สร้างชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
8.1.1 ประชุม วางแผน ปรึกษา หารือร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนภาษาไทย “สร้าง

ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
  8.1.2 จัดเตรียมเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรม 
  8.1.3 ปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน 
  8.1.4 เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือสร้างชุดฝึก 
  8.1.5 สร้างและจัดทำชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 
  8.1.6 พิมพ์ฉบับร่างชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 
  8.1.7 พิสูจน์อักษรฉบับร่าง  
 8.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

8.2.1 ประชุม วางแผน ปรึกษา หารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประชุมชี้แจงการ 
ใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  8.2.2 จัดเตรียมชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ในการ
ประชุมชี้แจง 

8.2.3 ดำเนินงานประชุมชี้แจงการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
  8.2.4 เผยแพร่ชุดฝึกให้โรงเรียนเป้าหมาย 
  8.2.5 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล สรุปผล 
  8.2.6 สรุปรายงานผล 

8.3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 



266 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธาน ี

8.3.1 ประชุม วางแผน ปรึกษา หารือร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  8.3.2 จัดเตรียมเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม  
  8.3.3 ปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน 
  8.3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล สรุปผล  
  8.3.5 นิเทศ ติดตาม การใช้นวัตกรรม สอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศ 
  8.3.6 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามการใช้ชุดฝึก 
9. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2565 ถึง สิงหาคม 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  และ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน 90,900 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
แหล่งงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือการสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาพ 
ประเภทงบ.....(รายจ่ายอื่น)........ 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ต.ค.-ธ.ค. 65 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ม.ค-มี.ค. 66 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

 เม.ย-มิ.ย. 66 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

ก.ค.-ก.ย.66 
1. การสร้างและเผยแพร่ชุดฝึกพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 41,860   41,860 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการใชชุ้ดฝึก
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

  26,320  26,320 

3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การใช้ชุดฝึกพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

  11,360 11,360 22,720 

รวม  41,860 37,680 11,360 90,900 
 



267 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธาน ี

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 
1. การสร้างและเผยแพร่ชุดฝึกพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 วัน ๆ ละ  
      6 ชัว่โมง ๆ ละ 1,200 บาท 
1.2 ค่าท่ีพัก 1 ห้อง 2 คืน ๆ ละ 650 บาท 
1.3 ค่าพาหนะ ไป-กลับ (465 กิโลเมตร) 
1.4 ค่าอาหารกลางวัน 30 คน 3 มื้อ ๆ ละ  
      120 บาท 
1.5 ค่าอาหารว่าง 30 คน 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

 
 

21,600 

 
 
 
 

1,300 
1,860 

10,800 
 

6,300 

 41,860 

2.ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ชุดฝึกพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1               
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2.1 อาหารกลางวัน 30 คน 1 มื้อ ๆ ละ  
      120 บาท 
2.2 อาหารว่าง 30 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
ค่าจัดทำชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย 
300 เล่ม ๆ ละ 65 บาท 
2.3 ค่าจัดทำสรุปผลรายงาน 5 เล่ม ๆ 224 บาท 

  
 
 

3,600 
 

2,100 
19,500 

 
1,120 

 26,320 

3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้
ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
3.1 เบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 24 ครั้ง ๆ ละ  
      120 บาท   
3.2 ค่าพาหนะ 2,800 กิโลเมตร  

  
 
 

11,520 
 

11,200 

 22,720 

รวม 21,600 69,300  90,900 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ผลการใช้ชุดฝึกที่สร้างขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอาจมีความคลาดเคลื่อน 

หรือใช้ชุดฝึกได้ไม่ครบถ้วน 
การบริหารความเสี่ยง : กำหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นเข้าไปดูแล

ช่วยเหลือ และให้แนวทางในการใช้ชุดฝึกกับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นายธราธร  ชูศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

อีเมล์ arttyardour@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 098 7490590 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 เผยแพร่ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ที ่สร้างขึ้น  
ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
  14.2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนำชุดฝึกไปพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ไปใช้ในโรงเรียน  
 14.3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
มีผลการพัฒนาหลังใช้ชุดฝึก สูงกว่า ก่อนใช้  
 14.4 โรงเรียนที่ได้รับการเผยแผ่ชุดฝึกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
 14.5 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการนิเทศอยู่ในระดับดี 
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ชื่อโครงการ เสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                          : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

1) เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีวุฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมฯ 
2) ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ข้อ 1 และข้อ 2 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) – 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) –  

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที ่12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) –  
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ 6.5 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ - 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี) - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 4 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน........................................./กระทรวง............................................ ....) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับการผลักดัน                     
ให้การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย ที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ในการสนองตอบนโยบายรัฐบาลข้างต้น 
หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายด้านการปราบปรามทุจริต มอบหมายให้ผู ้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาคและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552  
    ดังนั ้น เพื ่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
จึงจัดทำโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต สำหรับข้าราชการในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี” เพ่ือให้ความรู้เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตตาม
โครงการ และสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ         
 4.2 ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยม เรื ่อง วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที ่ของรัฐและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เกิดจิตสำนึกที่จะลดค่านิยมที่ผิดๆ ให้น้อยลง 
หรือให้หมด ไปจากภาครัฐ  
  4.3 เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจ ต่อประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน และปัญหาคอร์รปัชั่น
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 
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  4.4 สร้างความเชื ่อมั ่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื ่อมั ่นในการป้องและปราบปราม                    
การทุจริต ในหน่วยงานการศึกษา 
5. เป้าหมายโครงการ  
 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ที่เข้ารับการอบรม  มีความรู้ความเข้าใจ 
ตลอดจนมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 38 คน 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

• ผลผลิต (Output) 
ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ที่เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที ่

 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

• ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
การศึกษา 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการดำเนินงาน เมษายน 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี 

2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เมษายน 2566 
3. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อปรึกษาหารือ  เมษายน 2566 
4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 รุ่น จำนวน 38 คน  
เมษายน - พฤษภาคม 

2566 

6. ติดตามและประเมินผลโครงการ พฤษภาคม 2566  
7. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ พฤษภาคม 2566 
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หัวข้อกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
 8.1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
(ภาคเช้า รวม 2 ชั่วโมง) 
  8.2 การบรรยายให้ความรู ้เรื ่องเกี ่ยวกับเรื ่องระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ       
(ภาคบ่าย รวม 2 ชั่วโมง) 
  8.3 การบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ภาคบ่าย รวม 2 ชั่วโมง )  
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
  เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
10. สถานที่ดำเนินการ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
11. งบประมาณ จำนวน............. 17,956...................บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
แหล่งงบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ประเภทงบดำเนินงาน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้าง
จริยธรรมป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

  17,956  17,956 

รวม   17,956  17,956 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 

1.  ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ                         
    2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

3,600   3,600 

2.  ค่าเดินทางของวิทยากร (ไป - กลับ)  
 314 กม. ๆ ละ 4 บาท 

1,256   1,256 

3. ค่าที่พัก 1 คืน จำนวน 3 คน ๆ ละ 800 บาท  2,400  2,400 
4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม   1,000 1,000 
5. ค่าป้าย   1,000 1,000 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ                           
× 38 คน ๆ ละ × 25 บาท   

 1,900  1,900 

7. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ×  38 คน  ๆละ             
× 100 บาท     

 3,800  3,800 

8. ค่าวัสดุ   3,000 3,000 
รวม 4,856 8,100 5,000 17,956 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง :  

1. ไม่มีวิทยากรมาบรรยาย 
2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน 

การบริหารความเสี่ยง :  
1. ประสาน/ทาบทามวิทยากรล่วงหน้า 

  2. แจ้งกำหนดการอบรมให้กับผู้รับการอบรมทราบล่วงหน้า  
 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล  นางสาวจุฑามาศ  พงษ์เพ็ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

อีเมล์ jutamas.pongpeng@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0855900972 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  มีจิ ตสำนึกและค่านิยม  
ในเรื่อง วัฒนธรรมสุจริต การต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุก  
ด้านการป้องกันการทุจริต เกิดจิตสำนึกที่จะลดค่านิยมที่ผิดๆ ให้น้อยลง หรือให้หมดไปจากภาครัฐ  

mailto:jutamas.pongpeng@gmail.com
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   14.2 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีความตระหนัก และความ
เข้าใจ ต่อปัญหาคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 
   14.3 ภาคประชาชนเกิดความเชื ่อมั ่นและเกิดการยอมรับและเชื ่อมั ่นในการป้องและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
                ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 

1) เป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) ประเด็นภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
          2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) - 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) – 
 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม 

2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) - 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ 6.5 

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ - 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 5 
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นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี) - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 

1. สถานะโครงการ    ☑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง                ☑ โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
  การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวาระสำคัญที่ถูกกำหนดใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมี
ความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ประเด็น “แก้ปัญหาการทุจริต” 
เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความดี ความมีระเบียบวินัย และ
ปลูกจิตสำนึกผ่านกระบวนการและกลไกทางการศึกษาในทุกระดับ โดยมีสถานศึกษา และหน่วยงานทางการ
ศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมการขับเคลื่อนดังกล่าวจึง
มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการปรับฐานความคิดในการดำรงตนให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เสริมพลังและสร้างเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโป่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  
  4.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดอ ุท ัยธาน ี  และ
กระทรวงศึกษาธิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
  4.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
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5. เป้าหมายโครงการ  
  5.1 ผลผลิต 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี รับรู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และกระทรวงศึกษาธิการ และมีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  5.2 ผลลัพธ์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี มีการรับรู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และกระทรวงศึกษาธิการ มีจิตสำนึกงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี จำนวน 38 คน 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
เข้ารับการประชุม การอบรม ร้อยละ 100 
 7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มี
การรับรู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และกระทรวงศึกษาธิการ และมีจิตสำนึกงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
  8.1 เสนอโครงการ 
  8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
  8.3 ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 และสร้างการรับรู้แนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนด 
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  8.4 ประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามตัวชี้วัด  
  8.5 ประชุมสรุปการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามตัวชี้วัด และสรุปผล
การดำเนินการตามแบบตรวจตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามตัวชี้วัด  
9. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน 2,850 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  ประเภทงบดำเนินงาน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการ
ดำเนินการภาครัฐและสร้างการ
รับรู้และมอบหมายตัวชี้วัด 

 950.-   950.- 

2. ประชุมติดตามผลฯ   950.-  950.- 
3. ประชุมสรุปผลฯ    950.- 950.- 

รวม  950.- 950.- 950.- 2,850.- 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ  

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 มื้อๆละ 
25 บาท จำนวน 38 คน 

 2,850.-  2,850.- 

รวม  2,850.-  2,850.- 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการประชุมไม่ครบตามจำนวนเป้าหมายและตัวชี้วัด 
การบริหารความเสี่ยง : มีการนัดหมายวัน เวลาในการประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม

ครบตามจำนวนเป้าหมายและตัวชี้วัด 
13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นายปรัชญา  ภกัดีศุภผล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

อีเมล์ uthai_ae@hotmail.com โทรศัพท์มือถือ 088-29324494 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี รับรู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และกระทรวงศึกษาธิการ และมีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:uthai_ae@hotmail.com
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ชื่อโครงการ  ประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของสำนักงานศึกษาธิการ 
                จังหวัดอุทัยธาน ี
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมายที ่1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
                  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
ประเด็นที่     ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 

                       อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
                       ข้อย่อยท่ี 1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล 

                 ข้อย่อยท่ี 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
แผนระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
      1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) 
                        เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการ 

                      เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้านการนำนวัตกรรม     
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
                 แนวทางการพัฒนา 
                       แนวทางที่ 1 พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 

                  แนวทางที่ 2 พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้น  
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) – 
 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

โครงการที่ 6 
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2) นโยบายเร่งด่วนที่  - 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) – 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
แผนระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี) - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 

1. สถานะโครงการ    ☑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง                ☑ โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  
       หลักการและเหตุผล 
          ด้วยรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ได้รับทราบ
ถึงการทำงานตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งได้รับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้บูรณาการการจัดทำ
ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบทันสมัย ดึงดูดความสนใจ ผ่านช่องทางที่
เหมาะสม ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความ
เชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ผ่านการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงประเด็น 
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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          นอกจากนี้ ในระบบราชการ 4.0 หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับประชาชน
มีการดำเนินงานในลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงกัน ตลอดจนให้ความสำคัญกับเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การการทำงานร่วมกัน ประกอบกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
พฤติกรรมในการบริโภคข่าวสารของประชาชนเปลี ่ยนแปลงไป จึงจำเป็นที ่จะต้องดำเนินการโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น 
4. วัตถุประสงค์  
         1.เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
บริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

2. เพื่อสร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แ ละ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

3. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สู่สาธารณชนภายนอกให้รู้จัก ยอมรับ และสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 

4. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุคไทยแลนด์ 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมถึงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสื่อที่มีคุณภาพมาตรฐานให้ประชาชนเข้าถึงได้
ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
5. เป้าหมายโครงการ  
          ผลผลิต (Output)  
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีสื่อวีดิทัศน์/คลิปสั้น เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง   
         ผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานของของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานการศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 

7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
                 ทำสื่อวีดิทัศน์/คลิปสั้น เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อย่างน้อย 1 เรื่อง   
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 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 
 8.1 แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน 
          8.2 จัดทำโครงการ 
 8.3 ดำเนินโครงการ 
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 สรุปรายงานโครงการ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566 
10. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน 3,080 บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
      แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดทำวีดิทัศน์/คลิปสั ้น เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่  

- 3,080.-  - 3,080.- 

2. สรุปรายงานผลการดำเนิน    โครงการ   -  - 
รวม  3,080.-   3,080.- 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์เพื ่อการรับรู ้ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี 
  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
      จำนวน 3 คนๆละ 120 บาท/คน /3 วัน  
    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
    (รถยนต์สำหรับลงพ้ืนที่เก็บภาพ) 

 
 
 
 

1,080.- 
 

2,000.- 

  
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

1,080.- 
 

2,000.- 

2. สรุปรายงานผลโครงการ 3,080.-   3,080.- 
รวม 3,080.-  

 

3,080.- 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
12.1 ความเสี่ยง  
    ด้านยุทธศาสตร์ 

          หากมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย 

    ด้านการดำเนินการ 
         บุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์มี 1 คน ทำให้อาจเกิดความล่าช้าตามกำหนดการที่

เปลี่ยนแปลงไป 
   ด้านการเงิน 

                    การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี อาจทำให้มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงกับ
จำนวนงบประมาณในโครงการ 

12.2 การบริหารความเสี่ยง  
  เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินการด้าน
การเงิน งานประชาสัมพันธ์ต้องติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดโครงการและบริหารงบประมาณเป็นไปตามนโยบายนั้น ๆ รวมทั้งเพื่อให้
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที ่เปลี ่ยนไปแปลงเป็น อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล  นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

อีเมล์ nan62.a@gmail.com  โทรศัพท์มือถือ 094-9710066 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการ
ศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
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3 

ชื่อโครงการ อบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ  
                พ.ศ. 2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ                                            : M1 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ข้อ 1 และข้อ 2 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) – 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) – 

นโยบายและแผนอ่ืนเกี่ยวข้อง (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3) 
นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม 

2) นโยบายเร่งด่วนที่  - 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) – 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     นโยบายที่ 6.5  

แผนระดับ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 7 
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นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (ถ้ามี) - 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ(X)                                                                : M2 – M3 
1. สถานะโครงการ     โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566  โครงการที่บูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (กรม/สำนัก/หน่วยงาน......................................./กระทรวง.............................................. ) 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การ
ดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด  
ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต รวมถึงการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ  เกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและ 
ขีดความสามารถให้หน่วยงาน โดยกระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานและ  หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร  จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ตามมาตรฐานสากลโดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบ บริหารราชการแผ่นดินเพื่อใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการกำหนด ประเมิน ปรับปรุงระบบการควบคุม  ภายใน และการกำหนดนโยบายการจัดทำ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล อัน จะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงาน
ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี  

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำไป ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
4. วัตถุประสงค์  

4.1) เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
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4.2) เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข การ
ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ มาก
ยิ่งขึ้น 
5. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

• ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 38 คน 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการอบรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  38 คน    
 7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้  ความเข้าใจการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อย
ละ 80 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
8. วิธีดำเนินการ 

8.1 จัดทำและนำเสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร  
8.2 ประสานงานกับวิทยากรในการอบรมให้ความรู้  
8.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  
8.4 จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้องราชาวดี  
8.5 รายงานผลการดำเนินงาน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2566 – พฤษภาคม  2566 
10. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น 2 ห้องราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
11. งบประมาณ จำนวน.....13,600.-....บาท (พร้อมระบุตัวคูณ) 
แหล่งงบประมาณจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  ประเภทงบดำเนินงาน 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

แผนการปฏิบัติงาน 
(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

  13,600.-  13,600.- 

รวม   13,600.-  13,600.- 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

(ใส่เฉพาะกิจกรรมใหญ่) 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง 
    ชั่วโมงละ  600.- บาท เป็นเงิน  

3,600.-   3,600.- 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ 
    มื้อละ 25 บาท จำนวน 38 คน  
    เป็นเงิน  

 1,900.-  1,900.- 

3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ  
   100.- บาท จำนวน 38 คน เป็นเงิน    

 3,800.-  3,800.- 

4. ค่าป้ายไวนิล 1.5x0.80 เมตร  500.-  500.- 
5. ค่าวัสดุ   1,000.- 1,000.- 
6. ค่าเดินทางไปราชการ 
    - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน  
      2,000.- บาท 
    - ค่าท่ีพัก (เหมาจ่าย) เป็นเงิน  800.- บาท 
    รวมเป็นเงิน 

  
 
 

2,800.- 

  
 
 

2,800.- 

รวม 3,600.- 9,000.- 1,000.- 13,600.- 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : - 
การบริหารความเสี่ยง : - 

13. ผู้รับผิดชอบ  
      ชื่อ-สกุล นางสาวภิญานิสสรณ์  โพธิ์กลิ่น  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

อีเมล์ piyanissorn744@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 0811907744 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
14.1 บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ  เสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

14.2 บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข 
การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

คำสั่งคณะกรรมการจดัทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

 



 
 

 
 
 



 
 

คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
 นางสายใหม  นันทศรี   ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 นางอัญชลี วันทอง   รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
 

คณะทำงาน 

นางสาวนฤมล สินพูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวประไพพรรณ ชำนาญชัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวจามจุรี ฉลาดแย้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

นายเกรียงไกร เกิดผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 

บรรณาธิการ เรียบเรียง ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม 

นางสาวประไพพรรณ ชำนาญชัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

ออกแบบปก 

 นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




