แผนแมบทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีว�ต
แผนแมบทยอย : 11.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสร�มสรางศักยภาพมนุษย
เปาหมาย 110101 ครอบครัวไทยมีความเขมแข็งและมีจ�ตสำนึกความเปนไทย ดำรงชีว�ตแบบพอเพ�ยงมากข�้น

Value Chain

V01
องคความรูครอบครัว

V02
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาครอบครัว

F0101 งานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่สงผลตอครอบครัว
F0102 ชุดความรู/สื่อ สำหรับพัฒนาครอบครัวใหมีความเขมแข็ง
มีจิตสำนึกความเปนไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

F0201 พืน้ ทีเ่ รียนรูท ป่ี ลอดภัยสำหรับครอบครัว
F0202 ความสมดุลชีวติ ครอบครัวกับการทำงาน

V03
การพัฒนาศักยภาพครอบครัว

V04
ภาคีเคร�อขายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว

F0301 การเรียนรูต ามวงจรชีวติ ครอบครัว
F0302 หลักประกันความมัน่ คงของครอบครัว

F0401 การมีสว นรวมของภาคีเครือขาย
F0402 กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูข องทุกภาคสวน
F0403 กระบวนการสือ่ สารสังคมเพือ่ การพัฒนาครอบครัว

ครอบครัวไทย
มีความเขมแข็ง
และมีจ�ตสำนึกความเปนไทย
ดำรงช�ว�ตแบบพอเพียงมากข�้น

V05 กลไกบร�หารจัดการเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสร�มสรางศักยภาพมนุษย
F0501 ความรวมมือ/บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ
F0502 ความชวยเหลือ คุมครอง และพิทักษสิทธิ์
F0503 นโยบายดานครอบครัว

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0504 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
F0505 ฐานขอมูลครอบครัว

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว*

1.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564 และการถายทอด
แผนไปสูการปฏิบัติ
2.ระบบอัจฉริยะและระบบสนับสนุนดานสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (Business
Intelligence and Supporting System for Women and Family Information)
3.โครงการเสริมสรางการบริหารราชการ สค.
4.โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพครอบครัวประสบภาวะยากลำบาก
5.โครงการสงเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว 6.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัว
7.โครงการยกระดับมาตรฐานการฌาปนกิจสงเคราะห
8.โครงการเสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบาก
9.โครงการพัฒนาบุคลากร 10.โครงการสื่อสารองคกรเพื่อเสริมสรางพลังดานสตรีและครอบครัวสูสังคม
11.ปฏิบัติการขาวสารดานสตรีและครอบครัว สงเสริมการรับรู สรางความเขาใจแกประชาชน
12.โครงการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรมนำสูจิตบริการ 13.การตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 14.ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
(ระยะที่ 1) 15.คุมครองบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง
16.ขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
17.จัดทำมาตรฐานศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
18.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานดานสตรีและครอบครัวของ สค. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
19โครงการติดตามและขยายผลแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวย
งานภาครัฐ

สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

1.โครงการการสรางการ
รับรูตอยุทธศาสตรชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
2.การบริหารจัดการและ
การพัฒนาการนำขอมูล
ขนาด ใหญ มาใชในการ
บริหารราชการแผนดิน
ในประเด็นการพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวิต

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีว�ต
แผนแมบทยอย : 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
เปาหมาย 110201 เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบร�การที่มีคุณภาพมากข�้น

Value Chain

V01
เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ

V02
การเจร�ญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

F0101 ความพรอมพอแมกอนตั้งครรภ
F0102 สุขภาวะหญิงตั้งครรภถึงหลังคลอด

V03
บร�การและสวัสดิการสำหรับเด็ก

F0201 โภชนาการและการเจริญเติบโต
F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
F0203 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเด็ก
F0204 ความรอบรูด า นสุขภาพของพอแม ผูป กครอง ครู และผูด แู ลเด็ก

F0301 การพัฒนางานบริการดานสุขภาพ
F0302 มาตรฐานงานบริการดานการศึกษาเด็กปฐมวัย
F0303 ประสิทธิภาพการบริการและสวัสดิการดานสังคม

V04
ระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็ก
F0401 ระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย
F0402 องคความรู นวัตกรรม และงานวิจยั ดานการพัฒนาเด็ก

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ
มีพัฒนาการสมวัย
สามารถเขาถึงบร�การ
ที่มีคุณภาพมากข�้น

V05 กลไกบร�หารจัดการเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
F0501 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
F0502 การขับเคลื่อนความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
F0503 การมีสวนรวมของชุมชน

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานปลัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

1.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ รอยแกนสารสินธุ 2.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการ จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี
3.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปตตานี ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
4.โครงการติดตามผลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 5.พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย
6.พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวลุม ภูสมู าตรฐานสากล 7.บูรณาการเสริมสรางศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี 8.บูรณาการความรวมมือเสริมสรางคุณภาพ
เด็กปฐมวัยจังหวัดลพบุรี 9.ขับเคลือ่ นการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
10.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ 11.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษา ปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ (จังหวัด)
12.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาทุกสังกัดในพืน้ ที่ รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
13.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ (จังหวัด)
14.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย 15.การพัฒนาการจัดประสบการณ การเรียนการสอนปฐมวัย ปงบประมาณ
2562 16.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีส่ ำนักงาน ศึกษาธิการภาค 11 17.โครงการสงเสริมและพฒนาการศึกษาปฐมวัย
18.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพืน้ ที่ 19.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
20.โครงการขับเคลือ่ น การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ 21.ขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 22.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีข่ องสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
23.โครงการขับเคลือ่ น การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิจติ ร
24.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที(่ ภาคและจังหวัด) ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
25.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ 26.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร ปงบประมาณ 2563
27.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสตูล 28.กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสรางความรูด า นโภชนาการสูพ อ แม ผูป กครอง เด็กปฐมวัย
(ปงบประมาณ 2563) (โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดแมฮอ งสอน) 29.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
30.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี 31.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพืน้ ทีส่ ำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
32.สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 33.จัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการการพัฒนาการศึกษาพืน้ ทีช่ ายแดน 34.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับจังหวัดนครราชสีมา 35.พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 36.พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย
37.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ 38.โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
39.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
40.พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 41.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 42.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
ในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก 43.โครงการขับเคลือ่ื นและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ประจำปงบประมาณ 2562 44.โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ
การเรียนการสอนปฐมวัย ปงบประมาณ 2562 45.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ จังหวัดสุราษฎรธานี
46.โครงการจัดประสบการณเรียนรูต ามมาตรฐานและสภาพทีพ่ งึ ประสงค ของเด็กปฐมวัย 47.สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑ – ๓)
จังหวัดปตตานี ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ 48.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี ป 2563
49.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด 50.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีส่ ำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ประจำปงบประมาณ 2562 51.การขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดหนองคาย 52.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
จังหวัดหนองบัวลำภู 53.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ ระดับจังหวัดราชบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.2562 54.โครงการขับเคลือ่ น
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแกน ป 2562 55.โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย ปงบประมาณ 2562
56.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรี 57.การพัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบ
58.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 59.การขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 60.การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูร ะดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด
61.การขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดรอยเอ็ด 62.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพืน้ ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 63.การขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกสังกัดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
64.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ 65.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 66.พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย
67.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี 68.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 69.Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
70.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว ปงบประมาณ 2562
71.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท 72.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ (ภาคและจังหวัด)
73.การเพิม่ โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
74.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดอุทยั ธานี 75.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ (ภาคและจังหวัด)
76.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดประสบการณการเรียนการสอน ปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ประจำป 2562 จังหวัดสมุทรสาคร
77.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ จังหวัดสมุทรสาคร

กรมอนามัย

1.โครงการสงเสริมการเลี้
ยงลูกดวยนมแมเพือ่ เด็กไ
ทยคุณภาพ
2.โครงการลูกเกิดรอดแม
ปลอดภัย
3.โครงการขับเคลือ่ นนโย
บายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาอนามัยการเจริญพั
นธุแ หงชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2569)
วาดวยการสงเสริมการเกิ
ดและการเจริญเติบโตอย
างมีคณ
ุ ภาพ
4.สงเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กปฐมวั
ยอยางมีคณ
ุ ภาพ
5.สงเสริมสภาพแวดลอม
ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาเด็กป
ฐมวัย
6.โครงการมหัศจรรย
1,000 วันแรกของชีวติ

กรมสุขภาพจิต

โครงการเสริมสราง
พัฒนาการเด็กลาชา

กรมการแพทย

โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
สุขภาพแมและเด็ก
(ในครรภ/แรกเกิด/
ปฐมวัย)

กรมควบคุมโรค

โครงการพัฒนา
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ
และสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

1.สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวัย
2.โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สำนักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา

1.โครงการพัฒนาการ
ศึกษาตามแนวทางของ
คณะกรรมการอิสระเพือ่
การปฏิรปู การศึกษาตาม
ทีร่ ฐั ธรรมนูญกำหนด
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2.โครงการขับเคลือ่ น
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย
3.โครงการพัฒนา
กฎหมายการศึกษาเพือ่
การปฏิรปู การศึกษาที่
สอดคลองรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

สำนักงานคณะ
กรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.โครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท ส่ี อด
คลองกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะ ของเด็ก
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับมาตรฐาน
คุณภาพเด็กปฐมวัย
2.โครงการพัฒนาการ
จัดประสบการณการเรียน
การสอนปฐมวัย
3.โครงการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
ชวยเหลือระยะแรกเริม่
เด็กพิการและเด็กทีม่ ี
ความตองการจำเปน
พิเศษทีร่ บั บริการภายใน
ศูนยการศึกษาพิเศษ

สำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

1.โครงการมหัศจรรย
๑,๐๐๐ วันแรกแหงชีวติ
รอบรัว้ ลอมรัก อุน ไอรัก
สายใยสือ่ สาร
เพือ่ เด็กไท พัฒนาการ
สมวัย IQ ดี
2.โครงการเรงรัดการ
แกไขปญหาและพัฒนา
สุขภาพสตรีและเด็กใน
จังหวัดนราธิวาส

กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

กรมสงเสริม
การปกครองทองถิน่

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

สำนักงาน ป.ย.ป.

สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีว�ต
แผนแมบทยอย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงวัยเร�ยน/วัยรุน
เปาหมาย 110301 วัยเร�ยน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด ว�เคราะห รักการเร�ยนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจร�ยธรรม
มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีว�ตดีข�้น

Value Chain

V01
การพัฒนาทักษะช�ว�ต
F0101 หลักสูตรการเรียนรูที่ยืดหยุน
F0102 หลักสูตรทักษะชีวิตรอบดานและภูมิคุมกันทางสังคม
F0103 ความรูและทักษะที่ใชในการทำงาน และทักษะทาง
ดานอารมณ

V02
ผูถายทอดความรู

V03
รูปแบบการเร�ยนรู

F0201 ความรู ความเขาใจเกีย่ วกับทักษะในศตวรรษที่ 21
F0202 ความรู ความเขาใจและเห็นคุณคาความแตกตาง
ของแตละบุคคล
F0203 ความสามารถในการชีแ้ นะการเรียนรู
F0204 บรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู
F0205 เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย

V04
เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

F0301 การเนนเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลาง
F0302 การเนนทักษะความเขาใจเชิงลึกและความเชีย่ วชาญทีเ่ กิดกับเด็ก
และเยาวชน รวมถึงทักษะทีส่ อดคลองความตองการของประเทศ
F0303 ระบบการเรียนทีเ่ นนการนำทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำเปนของแตละวิชาหลัก
มากระตุน ใหผเู รียนสรางทักษะการปฏิบตั ใิ นสภาพแวดลอมจริง
F0304 เทคโนโลยีและดิจทิ ลั เพือ่ การเรียนรู
F0305 การเปดโลกอาชีพใหกบั เด็กและเยาวชน
F0306 กระบวนการเรียนรูท เ่ี อือ้ ตอการฝกปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง

F0401 ความฉลาดทางเชาวปญ
 ญา/อารมณ
F0402 ทักษะการแกไขปญหาทีซ่ บั ซอน
F0403 ความคิดสรางสรรค
F0404 ทักษะดานภาษา/ศิลปะ
F0405 ความรูส ขุ ภาพอนามัยและการสรางภูมคิ มุ กัน
F0406 การวางแผนชีวติ /การเงิน
F0407 การเปนผูป ระกอบการใหม
F 0408 การทำงานรวมกับผูอ น่ื
F0409 ทักษะการคิดวิเคราะห/สังเคราะห
F04010 สวัสดิภาพรางกายและจิตใจ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
วัยเร�ยน/วัยรุน มีความรู และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด ว�เคราะห
รักการเร�ยนรู มีสำนึกพลเมือง มีความ
กลาหาญ ทางจร�ยธรรม มีความสามารถ
ในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทำงานรวมกับผูอื่น ไดอยางมี
ประสิทธ�ผลตลอดช�ว�ตดีข�้น

V05 กลไกบร�หารจัดการเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงวัยเร�ยน/วัยรุน
F0501 นโยบาย/แผนการดำเนินงานที่ตอเนื่อง
F0502 โครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม

F0503 สภาพแวดลอมสำหรับการเรียนรูในชุมชน
F0504 ความรวมมือกับสถานประกอบการ

สำนักงานปลัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

สำนักงานคณะ
กรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน*

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

1.เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระครศรีอยุธยา 2.โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ 2563 3.โครงการ Coaching Teams
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4.ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 5.สรางภูมคิ มุ กันและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดนาน
6.โครงการสงเสริมสนับสนุนงานพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 7.ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กทีม่ คี วามตองการจำเปนพิเศษ และความสามารถพิเศษ
8.โครงการสรางภูมคิ มุ กันและปองกันยาเสพติด (ปงบประมาณ 2563) 9.โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลาย วันสถาปนายุวกาชาดไทย (ปงบประมาณ 2563) 10.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ 11.โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 12.โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองครัง้ ที่ 1 13.โครงการตรวจติดตามการใชจา ยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 14.โครงการพัฒนาดานสังคม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา และเตรียมความพรอมเด็กและเยาวชน เพือ่ รองรับสังคมไทย 4.0 15.โครงการสรางเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ดานการศึกษาสูก ารปฏิบตั ิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
16.โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 17.TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 18.สงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำป 2563
19.จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 20.มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรรี ว มพัฒนาการศึกษาไทย 21.จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ จังหวัดสระแกว ประจำป 2563 22.วันเด็กแหงชาติประจำป 2563
23.โครงการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครัง้ ที่ 6 ประจำป 2563 24.ติดตามและตรวจเยีย่ มนักเรียนทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษา พระราชทาน 25.โครงการติดตามและตรวจเยีย่ มนักเรียนทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษาพระราชทาน
26.สงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ป2563 27.พัฒนาระบบการนิเทศในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพ 28.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ“โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา” เพือ่ สงเสริมเปนโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
29.การบริหารขอมูลสารเทศดานการศึกษา ปงบประมาณ 2563 30.โครงการติดตามการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 31.สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพือ่ การอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ
32.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2563 จังหวัดปทุมธานี 33.ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร 34.โครงการการจัดงาน ฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563 35.TFE (Teams For
Education) 36.โครงการสงเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สรางองคความรู และนวัตกรรม 37.Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 39.ศึกษาวิจยั ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ 40.โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ ยุทธศาสตร (ปงบประมาณ 2563) 41.โครงการ TFE (Team
For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปงบประมาณ 2562 42.การพัฒนารูปแบบการ จัดการเรียนรูเ พือ่ เพิม่ ทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ ในชีวติ ประจำวันโดยใชการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
สำหรับสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา 43.การพัฒนารูปแบบการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
44.โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำป ๒๕๖๓ 45.ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 46.โครงการการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
47.โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูก ารปฏิบตั ิ ประจำป 2563 48.โครงการงานวันครู ครัง้ ที่ 64 พ.ศ. 2563 49.โครงการหมูย วุ กาชาดตนแบบ ประจำป
๒๕๖๒ 50.โครงการสงเสริมการใช สือ่ ออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรค (สรางรายไดจาก Social Media) 51.โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั
ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ เนือ่ งในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 52.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านกลุม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 1/2562
53.โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดภูเก็ต 54.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 55.Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ 10 56.ขับเคลือ่ นการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการเพือ่ ประกันโอกาสทางการศึกษา 57.โครงการ
การเพิม่ โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบทีเ่ หมาะสม จังหวัดชัยภูมิ 58.จัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59.สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินกั เรียนและ นักศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 60.Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร 61.สนับสนุนการดำเนินงานทุน การศึกษาบรมวงศานุวงศ 62.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดชลบุรี 63.โครงการ TFE (Teams For Education)
พัฒนารูปแบบการนิเทศ ดวยวงจร PDCCA เพือ่ ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขน้ั พืฐ้ าน ปงบประมาณ 2563 ระยะที่ ๒ 64.Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร 65.โครงการสงเสริมสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการ สงเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนยเสมารักษสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี 66.ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร 67.โครงการ การเพิม่ โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบทีเ่ หมาะสม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 68.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ
ประจำป 2563 69.โครงการ งานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563 70.โครงการประชุมคณะกรรมการและทบทวนการปฏิบตั งิ าน พนักงานเจาหนาที่ ศมร.ศธจ.สตูล ประจำป 2563 71.นิเทศ ตรวจ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 72.สนับสนุนการปฏิบตั งิ านตรวจราชการและติดตามประเมินผลระดับจังหวัด 73.จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563
74.โครงการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนยเสมารักษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
75.โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินกั เรียนและนักเรียน 76.โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำป 2562
77.โครงการฝกอบรมหลักสูตรการอบรมพนักงานเจาหนาทีส่ ง เสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 78.โครงการ TFE (Teams For Education)
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูก ารปฏิบตั ริ ะดับภูมภิ าค (ภาคใตฝง อันดามัน) 79.ขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูก ารปฏิบตั ริ ะดับภูมภิ าค (ภาคใตฝง อันดามัน) 80.การกำกับ
ติดตามการปฏิบตั ริ าชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 81.ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการพัฒนาการศึกษาพืน้ ทีช่ ายแดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด
82.แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคณ
ุ ภาพของโรงเรียนเรียนรวม (Inclusive School) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี 83.โครงการเพิม่ โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหลนในรูปแบบทีเ่ หมาะสม 84.โครงการ TFE (Teams For Education) 85.TFE (Teams For Education) 86.ประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป ๒๕๖๒
87.จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแหงชาติ ครัง้ ที่ 1 88.ตรวจติดตามการใชจา ยเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 89.ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับชาติ (O-NET) 90.นิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 91.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 92.การเพิม่ โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
93.โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพือ่ การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนือ่ ง เชือ่ มโยงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 94.ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป
2562 95.สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาจังหวัด 96.พัฒนา สงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา
97.โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 98. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำพูน 99.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 100.จัดงานชุมนุมยุวกาชาดทัว่ ประเทศ 101.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย 102.จัดหาครุภณ
ั ฑ และพัฒนาบริบทสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ท ร 103.TFE (Teams For Education)
104.จัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการพัฒนาการศึกษาพืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดเลย 105.โครงการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส ถานศึกษา 106.Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพังงา
107.สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาศูนยเสมารักษศกึ ษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
108.ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาทีส่ ง เสริมความประพฤตินกั เรียนและ นักศึกษา ศูนยเสมารักษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี 109.ฝกอบรมเจาหนาทีแ่ ละผูบ งั คับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตรครูผสู อนกิจกรรมยุวกาชาด 110.จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ “เด็กไทยยุคใหม รูร กั สามัคคี รูห นาทีพ่ ลเมืองไทย” ประจำป ๒๕๖๓ 111.นอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
112.พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 113.โครงการ Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดปตตานี 114.งานชุมนุมลูกเสือสำรองแหงชาติ ครัง้ ที่ 1/2562
115.พัฒนาศักยภาพกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 116.สงเสริมการใชสอ่ื ออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรค (สรางรายไดจาก Social Media) 117.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับชาติ (O-NET)
118.โครงการ (ทบทวน) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2562 - 2565) 119.โครงการพัฒนานวัตกรรม Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนแกนนำในจังหวัดเพชรบุรี ป 2563
120.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ป 2563 121.โครงการพิธมี อบใบรับรองสอบเทียบความรูอ สิ ลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ของผูส อบเทียบประจำปงบประมาณ 2561
122.โครงการ Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2562 123.โครงการCoaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาจัง้ หวัดเพชรบุรี ป 2562
124.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ป 2562 125.โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรสูก ารปฏิบตั ิ 126.ขับเคลือ่ น
พัฒนาและสรางการรับรูเ พือ่ เตรียมความพรอมเขาสูก ารประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 127.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข ปงบประมาณ พ.ศ.2562 128.TFE (Teams For
Education) 129.สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 130.TFE (Teams For
Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 131.TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 132.เพิม่ โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหลนในรูปแบบทีเ่ หมาะสม 133.สงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวธิ ี ปงบประมาณ พ.ศ.2562 134.กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
ประจำป ๒๕๖๒ 135.สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาจังหวัดราชบุรี และศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.2562
136.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั ประมุขคณะลูกเสือแหงชาติ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปงบประมาณ พ.ศ.2562 137.ฝกอบรมเจาหนาทีแ่ ละผูบ งั คับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตรครูผสู อนกิจกรรมยุวกาชาด ปงบประมาณ พ.ศ.2562 138.ชุมนุมยุวกาชาดทัว่ ประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ปงบประมาณ พ.ศ.2562 139.การลงพืน้ ทีต่ รวจติดตามและ
ประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีจำเปนหรือเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 140.การตรวจ นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 141.จัดงาน “เผยแพรผลการดำเนินงาน”ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.2562 142.ตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ของหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 143.TFE Samutsongkhram เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
144.ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบตั ริ าชการประจำป 145.การเผยแพรผลการดำเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 146.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับชาติ (O-NET)
147.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนในระบบ จังหวัดรอยเอ็ดประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 148.ฝกอบรมหลักสูตรพนักงานเจาหนาทีส่ ง เสริมความประพฤตินกั เรียน และนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 149.โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั 150.โครงการการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2562
151.สงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาจังหวัดราชบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.2562 152.โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
153.โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูก ารปฏิบตั ริ ะดับภาคสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 12 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 154.โครงการ Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา รอยแกนสารสินธุ
155.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนเอกชนจังหวัดรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2562 156.โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
157.การพัฒนารูปแบบการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน สำหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 158.โครงการ TFE (Teams For Education) 159.โครงการ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูข องครูผสู อนเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ รียนดานการคิดคำนวณ ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียน (Lesson Study) กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 1-3
160.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ ปงบประมาณ 2562 161.โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูก าร ปฏิบตั ริ ะดับภาคในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 162.โครงการเพิม่ โอกาสเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหลนในรูปแบบ ทีเ่ หมาะสมและสงเสริมสนับสนุนเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
163.การเพิม่ โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม 164.การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2562 165.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ระดับประเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 166.โครงการงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ เทิดไทองคราชัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 167.ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2562-2565) จังหวัดสุพรรณบุรี ในสวนของปงบประมาณ พ.ศ.2563 168.Coaching Teams เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 169.จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ
170.เสริมสรางความเขมแข็งดานการศึกษาภายใตการบูรณาการเชิงพืน้ ที่ 171.เพิม่ โอกาสเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
172.ติดตามประเมินผลการเผยแพรและประชาสัมพันธการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 173.การนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูก ารปฏิบตั ิ 174.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั
ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 175.ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป ๒๕๖๒ 176.นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
177.นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 178.ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน”
179.จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแหงชาติ ครัง้ ที่ ๑ 180.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2563
181.สงเสริมการใชสอ่ื ออนไลนและเครือขายออนไลนอยางสรางสรรค (สรางรายไดจาก Social Media) 182.โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำป 2562
183.สงเสริมการจัดการเรียนรูเ พือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา (Teams for Education : TFE) 184.ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนการตรวจราชการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
185.การขับเคลือ่ นพัฒนางานดานสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562 186.โครงการ TFE (Teams For Education)
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 187.โครงการคายนวัตรกรรมการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี "สระแกว 4.0" 188.โครงการการเพิม่ โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส
เด็ก ออกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบทีเ่ หมาะสม 189.สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาสงเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 190.ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่ 191.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
192.โครงการพัฒนาเครือขายการดำเนินงานสงเสริมความประพฤตินกั เรียน นักศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562 193.โครงการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนผานกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธระหวางเด็ก ครู
ผูป กครอง 194.โครงการขยะใหชวี ติ เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม 195.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2562 196.โครงการบริหารจัดการระบบการปองกันปญหายาเสพติด ปงบประมาณ 2562
197.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครูผรู บั ผิดชอบระบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2562 198.โครงการเพิม่ โอกาสเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหลนในรูปแบบทีเ่ หมาะสม 199.โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในพืน้ ทีป่ ระกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟา จังหวัดระยอง 2 200.โครงการการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร และติดตามชวยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน
และทุนการศึกษาอืน่ ๆ 201.โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 202.โครงการสงเสริมการใชสอ่ื ออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรค
(สรางรายไดจาก Social Media) 203.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
204.โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ประจำป 2562 205.โครงการชุมนุมยุวกาชาดทัว่ ประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
206.โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคล พระราชพิธบี รมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน” 207.โครงการชุมนุมลูกเสือสำรองแหงชาติ ครัง้ ที่ 1
(ครบรอบ 61 ป ลูกเสือสำรองประเทศไทย) จังหวัดระยอง 208.โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 209.การพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ
210.ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร

1.โครงการวิจยั และพัฒนารูปแบบโรงเรียนแหงนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับคุณภาพการเรียนรูอ ยางสรางสรรค
2.โครงการเสริมสรางศักยภาพผูเ รียนดานการพัฒนานักคิดสรางสรรค นวัตกรรม เพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 3.โครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพขนาดเล็กทีป่ ระสบความสำเร็จ 4.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนทีม่ คี วามตองการจำเปนพิเศษ 5.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชสอ่ื 60 พรรษาฯ
สำหรับโรงเรียนของโครงการสวนพระองค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทีด่ ำรงอยูไ ดดว ยตนเอง (Stand Alone)และโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 6.โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูท ง้ั ระบบสูก ารยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผูเ รียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 7.โครงการเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเ รียนสูก าร
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร 8.โครงการยกระดับการขับเคลือ่ นงานแนะแนว ในสถานศึกษา
และสรางเสริม สมรรถนะผูเ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ การศึกษาตอและการมีงานทำ 9.การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษ (สำหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ) 10.โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาสูผ เู รียนในศตวรรษที่ 21 11.การพัฒนาการวัดและประเมินผลสงเสริม
จัดการเรียนรูด า นสุขภาวะของผูเ รียน 12.โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศทีส่ อง
13.โครงการตามยุทธศาสตรพฒ
ั นาการเรียนการสอน ภาษาจีน 14.โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15.โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทีม่ คี วามตองการจำเปนพิเศษ
16.สงเสริมนิสยั รักการอาน 17.ครูผทู รงคุณคาแหงแผนดิน 18.โครงการพัฒนาสถานศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ รองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดานภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
19.โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสูส รรถนะการแขงขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล
20.การคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงรองผูอ ำนวยการสถานศึกษา และผูอ ำนวยการสถานศึกษา
21.การคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแตงตัง้ เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ตำแหนงครูผชู ว ย กรณีทม่ี คี วามจำเปนหรือเหตุพเิ ศษ 22.โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา
ในภูมภิ าค (Education Hub) 23.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสูม าตรฐานการปฏิบตั งิ าน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 24.โครงการพัฒนา สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดานภาษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 25.โครงการสงเสริมการบริหารจัดการสำนัก
บริหารงาน การมัธยมศึกษาตอนปลาย 26.โครงการพัฒนาและสงเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรูเ พือ่
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 27.โครงการพัฒนาเครือ่ งมือมาตรฐานเพือ่ ประเมินคุณภาพผูเ รียน 28.การรับนักเรียน
ปการศึกษา 2563 29.ติดตามโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยการมีสว นรวม : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30.โครงการการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 31.การติดตามการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธทิ นุ การ
ศึกษาพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีและ
การพระราชทาน ความชวยเหลือสถานศึกษาและผูป ระสบอุทกภัย 32.โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา33.การติดตาม
และรายงานนักเรียน ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และการพระราชทานความชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัย
34.โครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถพี ทุ ธ 35.การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก 36.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย ใหนกั เรียนอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง 37.ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารบรรณาธิการ
กิจคูม อื การบริการการเทียบว ฒ
ุ กิ ารศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจำปงบประมาณ 2562
38.โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพือ่
รองรับประเทศไทย 4.0 (กิจกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับสากลเพือ่ รองรับประเทศไทย 4.0/กิจกรรมยอย
การพัฒนาสูม าตรฐานสากล) 39.การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาใหมมี าตรฐานเทียบเทานานาชาติ
40.โครงการพัฒนาระบบ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 41.โครงการขับเคลือ่ น
นโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู : Active Learning 42.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท ง้ั ระบบสูก ารยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการเตรียม ผูเ รียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 (โครงการตอเนือ่ ง) 43.โครงการสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศทีส่ อง 44.โครงการตรวจคูม อื พระราชทานและแผนการสอน โรงเรียนวังไกลกังวล
45.โครงการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผูด อ ยโอกาส 46.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
การพัฒนาการจัดการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาภาษาไทย ในฐานะภาษาทีส่ อง การอานและการเขียนสำหรับเด็กทีม่ ี
ความบกพรองทางการไดยนิ 47.โครงการพัฒนาความเขมแข็ง การแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริม
ศักยภาพผูเ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ การมีงานทำ 48.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 49.โครงการพัฒนาประเทศไทยเปน ศูนยกลางการศึกษาในภูมภิ าค (Education Hub)
50.โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผูม คี วามสามารถพิเศษดานทัศนศิลป ดานดนตรี และดานนาฏศิลป
51.โครงการการจัดการเรียนรูแ บบ Active Learning เพือ่ พัฒนาทักษะทีจ่ ำเปนสำหรับ ผูเ รียนทีม่ คี วามตองการ
จำเปนพิเศษในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ 52.โครงการการพัฒนาหลักสูตรเชิงสมรรถนะ
อิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหลักสูตรเพิม่ เติมเฉพาะความพิการและแนวทางการวัดและ
ประเมินผลทางเลือกสำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปญ ญา 53.โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน 54.สงเสริมนิสยั รักการอาน 55.โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได
56.การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนา แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษแบบเขม สำหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 57.โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
58.โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการ จัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพือ่ รองรับ
ประเทศไทย 4.0 (กิจกรรมการพัฒนาการจัดทำเกณฑมาตรฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาและระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานคุณภาพ มัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร) 59.โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพือ่ รองรับประเทศไทย 4.0
(กิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการศึกษาสูป ระเทศไทย 4.0/กิจกรรมยอย
ดำเนินการขับเคลือ่ นและสรางความเขมแข็งการจัดการศึกษาเพือ่ รองรับ การพัฒนาโรงเรียนสูป ระเทศไทย 4.0
และการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณาการเพือ่ พัฒนาสูผ เู รียนในศตวรรษที่ 21) 60.โครงการพัฒนา
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดานภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 61.โครงการติดตามผลการขับเคลือ่ นนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู :
Active Learning ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 62.โครงการการติดตามโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษา โดยการมีสว นรวม
: โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

1.เงินอุดหนุนคาใช
จายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (รัฐ)
2.โครงการลดปญหา
การออกกลางคันของ
ผูเรียน อาชีวศึกษา
3.โครงการจัดการ
ศึกษาเรียนรวมหลัก
สูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา)
4.โครงการยกระดับ
มาตรฐานทักษะอาชีพ
ผูเรียนอาชีวศึกษา
5.เงินอุดหนุน
นักเรียนอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

1.โครงการจัดบริการ
สวัสดิการแกเด็กใน
สถานรองรับ
2.ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
3.โครงการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
4.โครงการแผนดิน
เดียวกัน
5.โครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
6.สงเสริมความเขม
แข็งสภาเด็ก และ
เยาวชน

สำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการ TO BE
NUMBER ONE
จังหวัดพิจิตร

หมายเหต:ุ (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต

กรมการแพทย

1.โครงการสงเสริม
สุขภาพเด็กกลุม พิเศษ
2.โครงการขับเคลือ่ น
พระราชบัญญัตกิ าร
ปองกันและแกไข
ปญหาการตัง้ ครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. 2559
3.โรงเรียนรอบรูด า น
สุขภาพ (Health
Literate School)
4.โครงการเด็กวัย
เรียนวัยรุน สุขภาพดี
สูงดีสมสวน แข็งแรง
และฉลาด
5.เด็กไทยกระโดด
โลดเตน เลนสรางชาติ

1.โครงการเสริมสราง
ทักษะชีวิตและปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุน
2.โครงการสรางเสริม
สุขภาพจิตเด็กไทย
วัยเรียน

โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพแม
และเด็ก
(วัยเรียน/วัยรุน )

สำนักงานราช
บัณฑิตยสภา

1.การจัดทำพจนานุกรมศัพทสงั คมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
2.การจัดทำพจนานุกรม วิสามานยนามไทย
3.การจัดทำอักขรานุกรม ภูมศิ าสตรไทย
4.การจัดทำพจนานุกรมโบราณศัพท
5.การชำระพจนานุกรม
6.การแกไขและเพิม่ เติมพจนานุกรม ศัพทวรรณกรรมไทย
7.การจัดทำสารานุกรมศัพทนาฏศิลปไทย
8.การจัดทำสารานุกรมวรรณคดีไทย
9.การจัดทำสารานุกรมวรรณกรรมไทยสมัยใหม
10.การจัดทำสารานุกรมไทย
11.การจัดทำหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตางประเทศ
12.การจัดทำระบบเขียนภาษาทองถิน่ ของกลุม ชาติพนั ธุด ว ยอักษรไทย
13.การจัดทำหลักเกณฑการถอดอักษรภาษาตระกูลไทเปนอักษรโรมัน
14..การจัดทำเกณฑมาตรฐานวัดความรูแ ละพัฒนาการใชภาษาไทย
15.การจัดทำหลักเกณฑเกีย่ วกับการใชราชาศัพท
16.การกำหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการใชภาษาไทย
17.การจัดทำคำอธิบายประวัตแิ ละทีม่ าของคำในภาษาไทย
18.การจัดทำพจนานุกรมเขมร-ไทย
19.การจัดทำพจนานุกรมศัพทตกแตงภายในอาคารและเครือ่ งเรือน
20.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวรรณกรรม
21.การจัดทำคำวิสามานยนามภาษาไทย-จีน
22.การจัดทำคำอธิบายถอยคำภาษาไทย
23.การจัดทำพจนานุกรมศัพทผงั เมือง
24.การจัดทำประมวลศัพทและสำนวนตางประเทศทีใ่ ชคำไทยแทนได
25.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมทองถิน่ ไทย ภาคใต
26.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมทองถิน่ ไทย ภาคเหนือ
27.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมทองถิน่ ไทย ภาคอีสาน
28.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย
29.การสงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทย
30.การจัดทำพจนานุกรมภาษามือไทย
31.การพิมพหนังสือและสิง่ พิมพทางวิชาการเพือ่ เผยแพร
32.เครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสภา
33.การจัดทำพจนานุกรมศัพทฟส กิ สรว มสมัย
34.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวทิ ยาศาสตรสง่ิ แวดลอม
35.การจัดทำพจนานุกรมศัพทจลุ ชีววิทยา
36.การจัดทำพจนานุกรมศัพทชวี เคมี
37.อาศรมความคิด สำนักวิทยาศาสตร
38.การจัดทำอนุกรมวิธานสัตว
39.การจัดทำอนุกรมวิธานพืช
40.การจัดทำพจนานุกรมศัพทปา ไม
41.การจัดทำพจนานุกรมศัพทอวกาศ
42.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวศิ วกรรมเครือ่ งกล
43.การจัดทำพจนานุกรมศัพทพลังงาน
44.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวทิ ยาศาสตรประสาทสัมผัส
45.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวศิ วกรรมอุตสาหการ
46.การจัดทำพจนานุกรมคณิตศาสตร
47.การจัดทำพจนานุกรมศัพทสถิตศิ าสตร
48.การจัดทำพจนานุกรมศัพทพนั ธุศาสตร
49.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวทิ ยาศาสตรการอาหาร
50.การจัดทำพจนานุกรมศัพทธรณีวทิ ยา
51.การจัดทำพจนานุกรมศัพทเยือ่ กระดาษ และบรรจุภณ
ั ฑกระดาษ
52.การจัดทำพจนานุกรมศัพทเภสัชศาสตร
53.การจัดทำพจนานุกรมศัพทวศิ วกรรมไฟฟา
54.การจัดทำพจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
55.การจัดทำพจนานุกรมศัพทสารและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
56.การจัดทำพจนานุกรมศัพทสตั ววิทยา
57.การจัดทำพจนานุกรมศัพทแพทยศาสตร
58.การจัดทำพจนานุกรมศัพทเทคโนโลยีทางภาพ
59.ราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร
60.การจัดทำพจนานุกรมศัพทสงั คมวิทยา
61.การจัดทำพจนานุกรมศัพทนเิ ทศศาสตร
62.การจัดทำพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตร
63.การจัดทำพจนานุกรมศัพทพระไตรปฎก
64.การจัดทำพจนานุกรมศัพทจติ วิทยา
65.การจัดทำพจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย
66.การจัดทำพจนานุกรมศัพทประกันภัย
67.การจัดทำพจนานุกรมศัพทนติ ศิ าสตร
68.การจัดทำคำอธิบายความรูใ นศาสนสมเด็จ
69.การชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ
70.การศึกษาและพัฒนาความรูป ระวัตศิ าสตรไทย
71.การจัดทำพจนานุกรมศัพทศกึ ษาศาสตรรว มสมัย
72.การจัดทำพจนานุกรมศัพทระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
73.การจัดทำพจนานุกรมชือ่ ภูมศิ าสตรสากล
74.การศึกษาและพัฒนาความรูท างจิตวิทยาและสังคม
75.การจัดทำองคความรูป ระวัตศิ าสตรไทยสมัยใหม
76.การจัดทำองคความรูป ระวัตศิ าสตรจากคำบอกเลา
77.การจัดทำนามานุกรมศาสนาสากล
78.การจัดทำสารานุกรมปรัชญา
79.การจัดทำสารานุกรมการเมืองการปกครองไทย
80.การจัดทำสารานุกรมประวัตศิ าสตรไทย
81.การจัดทำสารานุกรมประวัตศิ าสตรสากล ภูมภิ าคยุโรป
82.การจัดทำสารานุกรมประวัตศิ าสตรสากล ภูมภิ าคอเมริกา
83.การจัดทำสารานุกรมประวัตศิ าสตรสากลสมัยใหม ภูมภิ าคเอเชีย
84.ราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตรและการเมือง
85.แลกเปลีย่ นความรูแ ละประสานงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และศิลปวัฒนธรรมกับองคการปราชญตา งประเทศ
86.นโยบายภาษาแหงชาติ
87.จัดทำพจนานุกรมไทยถิน่ ๓ ภาค
88.จัดทำเกณฑมาตรฐานในการใชภาษาไทย
89.แขงขันและคัดเลือกผูใ ชภาษาไทยดีเดน
90.รู รัก ภาษาไทย
91.การจัดทำฐานขอมูลงานวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
92.สงเสริมความรูใ นการใชภาษาไทย
93.ราชบัณฑิตสัญจร สำนักศิลปกรรม

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการทุน
การศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ. ป 2563

สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจยั
และนวัตกรรม

กรมพัฒนาฝมอื
แรงงาน

กรมพินจิ
และคุม ครองเด็ก
และเยาวชน

กรมควบคุมโรค

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

กรมสงเสริม
การเกษตร

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีว�ต
แผนแมบทยอย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
เปาหมาย 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ��มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเร�ยนรูสิ�งใหม
ตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ และความตองการของตลาดแรงงานเพ��มข�้น

Value Chain

V01
ระบบฐานขอมูลแรงงาน

V02
พัฒนาทักษะแรงงาน

F0101 ขอมูลสถานการณ/ความตองการตลาดแรงงาน/
คาจาง/ ทุนอบรม
F0102 การเชื่อมโยงระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
F0103 ขอมูลแรงงานรายบุคคล

V03
การสงเสร�มการมีงานทำอยางตอเนื่อง

F0201 หลักสูตรตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
F0202 ผูส อนทีม่ ที กั ษะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
F0203 ระบบการรับรองสมรรถนะแรงงาน

F0301 ความพรอมของกำลังแรงงาน
F0302 ชองทางในการรับบริการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ

V04
สิทธ�ประโยชนการพัฒนาทักษะแรงงาน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 ระบบสิทธิประโยชนของสถานประกอบการ
F0402 ระบบสิทธิประโยชนของแรงงานทุกกลุม
F0403 ระบบสิทธิประโยชนใหหนวยงานทีส่ ง เสริมการพัฒนา
ทักษะแรงงาน

แรงงานมีศักยภาพใน การเพิ่มผลผลิต
มีทักษะ อาช�พสูง ตระหนักในความสำคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองใหเต็ม ศักยภาพ
สามารถปรับตัว และเร�ยนรูสิ่งใหม
่ตามพลวัตของ โครงสรางอาช�พและ
ความตองการ ของตลาดแรงงานเพิ่มข�้น

V05 กลไกบร�หารจัดการเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงานผ
F0501 ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
F0502 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะแรงงาน
F0503 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน*

1.โครงการติดตามผลการดำเนินการเครือขายพัฒนาฝมอื แรงงาน
2.โครงการการประกันคุณภาพสำนักพัฒนาผูฝ ก และเทคโนโลยีการฝก
3.โครงการขับเคลือ่ นการประกันคุณภาพการพัฒนาฝมอื แรงงาน 4.โครงการพัฒนาศักยภาพผูป ฏิบตั งิ านดานการบริหารจัดการ
บริภณ
ั ฑเทคโนโลยีการพัฒนาฝมอื แรงงานดานการทองเทีย่ วและบริการ 5.โครงการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ
6.โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ รองรับการจายคาจางตามระดับมาตรฐานฝมอื แรงงาน
7.โครงการพัฒนามาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสตกส(พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส)
8.โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝกยกระดับฝมอื เพือ่ เพิม่ ทักษะกำลังแรงงานในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
9.โครงการจัดจางผลิตสือ่ การฝกรองรับการเพิม่ ทักษะกำลังแรงงานในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ 10.ขยายผลการพัฒนาศักยภาพ
ผูฝ ก รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 11.โครงการฝกอบรมผูฝ ก อบรมหลักสูตรการจัดการดานอาหาร และโภชนาการบนเรือ (Food
and Catering) 12.โครงการทบทวนรูปแบบ ระบบการฝกอบรมการพัฒนาฝมอื แรงงาน
13.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ 14.โครงการสงเสริมแรงงานคุณภาพผานระบบ
การรับรองความรูค วามสามารถ 15.โครงการสงเสริมสถานประกอบกิจการในการ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต (s3P)
16.โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาฝมอื แรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 17.โครงการสรางความเชือ่ มัน่ รับรองความรู
ความสามารถผานการประกันคุณภาพ 18.โครงการสงเสริมแรงงานคุณภาพใหไดรบั คาจาง
ตามระดับความรูค วามสามารถผานผูม สี ว นไดสว นเสีย19.โครงการสงเสริมการสรางเครือขายการดำเนินการเกีย่ วกับมาตรฐาน
ฝมอื แรงงานแหงชาติ 20.โครงการประชุมกรอบความรวมมือและพิธลี งนามความรวมมือเครือขาย
21.โครงการวันมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติประจำป 2563 เทิดทูน “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย”
22.โครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส (E-Testing
System) 23.โครงการสงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมอื แรงงานไทยในตางประเทศ 24.โครงการการแขงขันฝมอื แรงงานแหงชาติ ครัง้ ที่
28 25.โครงการการแขงขันฝมอื แรงงานอาเซียน ครัง้ ที่ 13 26.โครงการพัฒนามาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ
รองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต 27.โครงการพัฒนามาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ และพัฒนาบุคลากรรองรับการขนสง
และโลจิสติกส 28.โครงการกำหนดมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ หรือวิธกี ารทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ
ประจำงบประมาณ 2563 29.โครงการสงเสริมการลดความสูญเสีย เพิม่ ความปลอดภัยผานการรับรองความรูค วามสามารถ
30.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ผลสำเร็จของการดำเนินงานฝกอบรม ประจำปงบประมาณ 2563
31.โครงการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ ในอุตสาหกรรมศักยภาพรองรับ 10
อุตสาหกรรมเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 32.โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 33.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพผูฝ ก รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 34.โครงการการพัฒนาหลักสูตรการฝกเทคโนโลยีชน้ั สูงรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต
35.โครงการพัฒนาบุคลากรฝกดานเทคโนโลยี 36.โครงการสัมมนา เรือ่ ง การสรางความรูค วามเขาใจใหแกสถานประกอบกิจการที่
อยูใ นขายบังคับตองสงเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมอื แรงงาน 37.ฝกอบรมแรงงานกลุม เปาหมายเฉพาะเพือ่
เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ 38.ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลือ่ นความรวมมือเครือขายและสงเสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 39.โครงการเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน ส SME 4.0 ประจำปงบประมาณ 2562
40.โครงการฝกอบรมฝมอื แรงงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 41.โครงการสรางแรงงาน
สูเ มืองตนแบบ สามเหลีย่ มมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 42.โครงการพัฒนามาตรฐานฝมอื แรงงาน
แหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต ประจำปงบประมาณ 2562 43.โครงการเพิม่ ทักษะกำลังแรงงานในพืน้ ที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณประจำป พ.ศ. 2562 44.โครงการ พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจ
ขนสงและการคาระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 45.โครงการฝกอบรม แรงงานกลุม เปาหมายเฉพาะเพือ่
เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 46.โครงการ พัฒนาฝมอื แรงงาน
นานาชาติเพือ่ การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขงและภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เฉียงใต (GMS - ASEAN)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 47.กิจกรรมการจางจัดทำสือ่ ประชาสัมพันธกองทุนพัฒนาฝมอื แรงงาน 48.กิจกรรมติดตามสถาน
ประกอบกิจการทีอ่ ยูใ นขายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมอื แรงงานตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน พ.ศ. 2545
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม 49.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมอื แรงงาน ตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการพัฒนา
ฝมอื แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม 50.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุน
พัฒนาฝมอื แรงงาน พ.ศ. 2562 – 2564 และแผนปฏิบตั กิ ารประจำปบญ
ั ชี 2564 51.กิจกรรมการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมอื แรงงาน 52.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมอื แรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 53.โครงการสัมมนา เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลือ่ น
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝมอื แรงงาน 54.โครงการสัมมนา เรือ่ ง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝมอื แรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 55.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
กองทุนพัฒนาฝมอื แรงงาน ประจำปบญ
ั ชี 2563 56.โครงการเพิม่ ศักยภาพชางอเนกประสงค (ชางชุมชน) 57.โครงการยกระดับ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพฝมอื และสมรรถนะแรงงาน 58.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานดานทองเทีย่ วและบริการ

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

(องคการมหาชน)*

1.โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกำลังคนของประเทศดวยระบบ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ 2.โครงการพัฒนาองคกรทีม่ หี นาทีร่ บั รองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เขาสูม าตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
3.โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ เพือ่ เชือ่ มโยงสูร ะดับ
ภูมภิ าคอาเซียนและสากล 4.โครงการประเมินผล การดำเนินงานของ
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องคการมหาชน) ในรอบระยะ เวลา 3 ป และ
ประเมินความคุม คาโครงการสำคัญ 5.โครงการสำรวจ ความพึงพอใจตอ
การใหบริการและการประเมินผล การติดตามผูผ า น การประเมินสมรรถนะ
ของสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องคการมหาชน)
6.โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
7.โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการประเมินมาตรฐานทักษะดานดิจทิ ลั
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 8.โครงการขับเคลือ่ นองคกรทีห่ นาที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในการประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
9.โครงการพัฒนาศูนยกลางขอสอบประเมินระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (TPQI
Digital Exam Center) 10.โครงการอบรมการใชงานระบบฐาน ขอมูล
การใหบริการระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ 11.โครงการพัฒนาระบบบริการขอมูล
คุณวุฒวิ ชิ าชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net 12.โครงการพัฒนา
แอปพลิเคชันและฐานขอมูล “ปกหมุดมืออาชีพ”
13.โครงการศูนยบริการขอมูลการรับรูร ะบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพและแจงเรือ่ งรอง
เรียน 14.โครงการสรางโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผูป ระกอบอาชีพ
15.โครงการสงเสริมการรับรูร ะบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพสูก ลุม เปาหมาย
16.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพือ่ ใหเกิดความโปรงใส
ในการบริหารจัดการองคกร 17.โครงการพัฒนาและติดตามการประกัน
คุณภาพเพือ่ ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
18.โครงการสงเสริมเพือ่ ใหมผี เู ขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 19.โครงการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
20.โครงการฝกอบรมผูต รวจประเมินองคกรทีม่ หี นาทีร่ บั รองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)
21.โครงการฝกอบรมเจาหนาทีส่ อบ (Examiner) ขององคกรทีม่ หี นาที่
รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ
22.โครงการตรวจประเมินเพือ่ ใหการรับรอง องคกรทีม่ หี นาทีร่ บั รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
23.โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณการทำงานเพือ่ การ
รับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
24.โครงการขับเคลือ่ นใหเกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ไปใชในการพัฒนากำลังคน
25.โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ เพือ่ การ
พัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
26.โครงการขับเคลือ่ นใหเกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ไปใชในการพัฒนากำลังคน 27.โครงการการคำนวณตนทุนการ ประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 28.โครงการฝกอบรมเจาหนาทีส่ อบ
(Examiner) ขององคกรทีม่ หี นาที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 29.โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
เพือ่ เชือ่ มโยงสูร ะดับภูมภิ าคอาเซียนและสากล
30.โครงการตรวจประเมินเพือ่ ใหการรับรอง องคกรทีม่ หี นาทีร่ บั รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
31.โครงการสงเสริมเพือ่ ใหมผี เู ขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 32.โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพ และ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพเพือ่ รองรับไทยแลนด 4.0 33.โครงการฝกอบรม ผูต รวจ
ประเมิน องคกรทีม่ หี นาทีร่ บั รองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ
(Assessor) 34.โครงการพัฒนาองคกรทีม่ หี นาทีร่ บั รอง สมรรถนะของ
บุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ เขาสูม าตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
35.โครงการสงเสริมการรับรูร ะบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพสูก ลุม เปาหมาย
36.โครงการสรางโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผูป ระกอบอาชีพ
37.โครงการสรางโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผูป ระกอบอาชีพ
ไปสูไ ทยแลนด 4.0 38.โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒวิ ชิ าชีพ

บริษัท ทีโอที
จำกัด
(มหาชน)

Thailand Digital
Young Talent
Development
Project (TDYT)

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

1.โครงการเสริมสรางศักยภาพ
เครือขายอาสาสมัครแรงงานเพือ่
บูรณาการภารกิจของกระทรวง
แรงงาน (สภ.)
2.โครงการพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพประชาชนจังหวัด
ชัยนาท กิจกรรม สรางอาชีพวัย
แรงงาน เพือ่ ความมัน่ คงทางราย
ไดทพ่ี ง่ึ ตนเองได
3.โครงการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน สรางงาน สราง
อาชีพ เพิม่ รายไดมน่ั คง และมี
คุณภาพชีวติ ทีดี
4.การจัดทำบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณและดัชนีชว้ี ดั
ภาวะแรงงานจังหวัด
5.ทบทวนแผนแมบทการเพิม่
ผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบตั ิ
การการเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน
2562-2565
6.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
ระหวางคณะกรรมการคาจางกับ
คณะอนุกรรมการคาจางในจังหวัด
ทัว่ ประเทศ
7.โครงการสัมมนารับฟงความคิด
เห็น (ราง) อัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมอื ภาคเอกชน
8.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง การจัดทำโครงสรางคาจาง
เงินเดือนในภาคเอกชน
9.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
แรงงาน/การพัฒนาทักษะ ฝมอื
แรงงานและสงเสริมการมีงานทำ
เพือ่ สรางความเขมแข็งใหสงั คมมี
ความพรอมรับการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒธรรม
10.โครงการพัฒนาคน พัฒนา
งาน สรางอาชีพ คนกระบี่
11.โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสงเสริมการเรียนรู
ทุกระดับวัย กิจกรรมหลัก เตรียม
ความพรอมใหแกแรงงานใหมใน
ระดับอาชีวศึกษากอนเขาสูต ลาด
แรงงาน
12.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แรงงานนอกระบบใหมรี ายไดท่ี
มัน่ คงและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สู
สังคมเอือ้ อาทร และสมานฉันท
มหาสารคาม
13.สงเสริมอาชีพแรงงานนอก
ระบบตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กรม
การจัดหางาน

1.โครงการเสริมสรางความ
มัน่ คงและยัง่ ยืน
2.โครงการศูนยประสาน
บริการการไปทำงานตาง
ประเทศในสวนภูมภิ าค
3.โครงการพัฒนาระบบ
บริการจัดหางานในประเทศ
4.โครงการกาวสูง านทีด่ ี
คนมีคณ
ุ ภาพ
5.โครงการจัดหางานเพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวติ
6.โครงการใหบริการจัดหา
งานกลุม คนพิเศษ
7.โครงการสงเสริมแรงงาน
ไทยกลับคืนถิน่
8.กิจกรรมสำรวจขอมูล
ผูส ำเร็จการศึกษาใหม
9.กิจกรรมจัดทำขอมูล
แรงงานทีม่ ที กั ษะพิเศษ

กรมอนามัย

1.10 ลาน ครอบครัว
ไทย ออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ
2.สรางเสริมคนไทย
วัยทำงานมีสุขภาวะ
ที่ดี
3.ขับเคลื่อนแผน
การสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย
พ.ศ.2561-2573

สำนักงานปลัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร เสริมสราง
ความรูค วามเขาใจการจัดทำตัวชีว้ ดั และคา
เปาหมายรายบุคคล (key Performance
Indicators: KPIs) และจัดทำแผนงาน
โครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ น ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาสูก ารปฏิบตั ริ ะดับภาค
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสำนัก
งานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
3.ศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลัง
คนดานอาชีวศึกษาระดับภาค
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.โครงการ สงเสริมเวทีและประชาคม เพือ่
การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตอเนือ่ งเชือ่ มโยงการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.โครงการสงเสริมการใชสอ่ื ออนไลน และ
เครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรค
(สรางรายไดจาก Social Media)
6.อบรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
7.โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
8.โครงการประชุมประจำเดือน บุคลากร
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
9.โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ใชจา ยเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
10.โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
11.พัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 13 ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
12.โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
13.โครงการประชุมสัมมนาสรางการรับรู
แนวทางและรูปแบบการกำกับติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 หลักสูตร
“ฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระเบียบงาน
สารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือ
ราชการทีด่ ”ี
15.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 หลักสูตร
"ศธภ.2 รวมพลัง กาวทัน Thailand 4.0"
16.โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานคณะ
กรรมการ
การอาชีวศึกษา

1.โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพแบบ
บูรณาการเพือ่ สราง
โอกาส สรางงาน
สรางอาชีพ สราง
รายได ประชาชน
2.เงินอุดหนุนการ
ฝกอบรมเกษตร
ระยะสัน้

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

โครงการเตรียม
ศักยภาพแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0

สำนักงานคณะ
กรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสิง่ แวดลอม
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะและเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน “คิดบวก คิดสรางสรรค และทำงาน
อยางมีความสุข” ของบุคลากรสำนักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ ประจำปบประมาณ 2563
3.การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของ
ขาราชการใหม สพฐ. 4.โครงการครูดใี นดวงใจ
5.การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสำหรับหัวหนากลุม
งานเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและสรางความตอ
เนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการ
6.การคัดเลือก/สอบคัดเลือก/สอบแขงขันเพือ่ แตงตัง้
ใหดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สพฐ. (สวนกลาง) 7.การเพิม่ สมรรถนะ เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานบุคคลใหมปี ระสิทธิภาพ
และมุง ผลสัมฤทธิส์ งั กัด สพฐ.
8.โครงการพัฒนาวิชาชีพเพือ่ การมีงานทำสำหรับเด็ก
พิการและเด็กดอยโอกาส 9.การประชุมปฏิบตั กิ าร
“การกระจายอำนาจ แบบ CLUSTER” เพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลการ บริหารการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
10.การพัฒนาสมรรถนะครูผชู ว ยสูก ารเปนครูมอื
อาชีพในประชาคมอาเซีย่ น
11.การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล สพฐ.
12.การพัฒนาศักยภาพรองผูอ ำนวยการสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นการจัด
การศึกษาในสวนภูมภิ าค
13.การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
(สวนกลาง) 14.การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร แนวทาง
การบริหารผลการปฏิบตั งิ านสูค วามเปนเลิศเพือ่
เลือ่ นเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทนลูกจางประจำ/
พนักงานราชการ
15.การพัฒนา สมรรถนะลูกจางประจำและพนักงาน
ราชการทีป่ ฏิบตั งิ านใน สพฐ. (สวนกลาง)
16.การสอบคัดเลือกขาราชการเพือ่ แตงตัง้ ใหดำรง
ตำแหนงผูอ ำนวยการ สำนักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในสังกัดสำนักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
(เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัว่ ไปและ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)
17.การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลเพือ่ การบริหารขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
18.การจัดทำแผนอัตรากำลังและปรับปรุงตำแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในสวนกลาง สังกัด สพฐ.
19.การพัฒนาเครือขายการบริหารงานบุคคลดวย
ระบบสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
20.การจัดทำแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
21.การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารปรับปรุงกรอบอัตรา
กำลังตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา
38 ค.(2)
22.การจัดทำแผนความตองการครูการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
23.การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพารปฏิบตั งิ าน
สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38
ค.(2) ในสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
24.การจัดทำแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
จัดทำขอมูลอัตรากำลังขาราชการครูในสถานศึกษา

สำนักงานปลัด
กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจยั
และนวัตกรรม

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

กรมราชทัณฑ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับ
หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

สำนักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

Value Chain

แผนแมบทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีว�ต
แผนแมบทยอย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
เปาหมาย 110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเชี่ยวชาญตางประเทศ เขามาทำว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอ�ตสาหกรรมเปาหมายเพ��มข�้น

V01
ระบบฐานขอมูลแรงงาน

V02
พัฒนาทักษะแรงงาน

V03
สิทธ�ประโยชนแรงงานดานว�ทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

F0101 ขอมูลสถานการณ/ความตองการตลาดแรงงาน/คาจาง/
ทุนอบรม/ทิศทางการพัฒนาประเทศและโลก

F0201 หลักสูตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และมีคณ
ุ ภาพ
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

F0102 การเชื่อมโยงระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน

F0202 การจัดการความรูด า นวิทยาศาสตร เทคโนโลยีจากคนไทยทีม่ ี
ความสามารถและผูเ ชีย่ วชาญตางประเทศ

F0301 สิทธิประโยชนในการพำนักของชาวตางชาติที่เขามา
เปนผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย

F0103 ขอมูลแรงงานไทยและตางชาติที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายรายบุคคล

F0302 การสนับสนุนในการจัดตั้ง/ถายโอนกิจการ ที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน อุตสาหกรรมเปาหมาย

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
มีคนไทยที่มีความสามารถ
และผูเช�่ยวชาญ ตางประเทศ
เขามาทำว�ทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย
เพิ่มข�้น

V04 กลไกบร�หารจัดการเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน
F0401 นโยบายภาครัฐที่สงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย
F0402 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชน
F0403 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่ทันสมัย
F0404 ความรวมมือกับตางประเทศดานการสงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ*

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

กรม
การจัดหางาน

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน
(องคการมหาชน)

สำนักงานสภา
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีว�ต
แผนแมบทยอย : 11.5 การสงเสร�มศักยภาพผูสูงอายุ
เปาหมาย 110501 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีว�ตที่ดี มีความมั่นคงในชีว�ต มีทักษะการดำรงชีว�ต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ��มใหแกสังคมเพ��มข�้น
V02
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่สงผล
ตอการดำรงช�ว�ตของผูสูงอายุ

Value Chain

V01
ระบบดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

V04
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับการดำรงช�ว�ตของผูสูงอายุ

V03
เคร�อขายคุมครองทางสังคมสำหรับผูสูงอายุ

F0101 ระบบสุขภาพปฐมภูมิในผูสุงอายุ

F0201 การมีงานทำผูส งู อายุ

F0301 การสงเสริมความรูพ ฒ
ั นาศักยภาพเครือขาย

F0401 สภาพแวดลอมทางกายภาพทีเ่ หมาะสม

F0102 ภูมิคุมกันผูสูงอายุ (กาย/จิต/สังคม)

F0202 การสงเสริมวินยั การออม

F0302 อาสาสมัครคุม ครองทางสังคมระดับพืน้ ที่

F0402 กิจกรรมทางสังคมทีส่ ง เสริมการมีสว นรวมของผูส งู อายุ

F0103 ชองทางการรับบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ผูสูงอายุมีคุณภาพช�ว�ตที่ดี
มีความมั่นคงในช�ว�ต มีทักษะ
การดำรงช�ว�ต มีสวนรวมใน
กิจกรรมสังคม สรางมูลคา
เพิ่มใหแกสังคมเพิ่มข�้น

V05 กลไกบร�หารจัดการเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสร�มศักยภาพผูสูงอายุ
F0501 นโยบาย/มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการผูสูงอายุ
F0502 ฐานขอมูลผูสูงอายุ
F0503 การจัดบริการสาธารณะใหกับผูสูงอายุ
F0504 องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลผูสูงอายุ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมกิจการ
ผูสูงอายุ*

1.สงเสริมการเรียนรู
และฝกอบรมดานผูส งู อายุ
2.โครงการสรางความ
ตระหนักและเตรียมความ
พรอมรองรับสัมคมสูงอายุ
3.โครงการสานพลังผูส งู วัย
รวมพัฒนาคนไทยอยูด มี สี ขุ
4.โครงการสงเสริมความ
รวมมือประชารัฐเพือ่ การ
พัฒนาศักยภาพผูส งู อายุ
5.โครงการเสริมพลังภูมิ
ปญญาพัฒนาผลิตภัณฑ
สูช มุ ชน
6.โครงการพัฒนาศักยภาพ
และสงเสริมการเรียนรู
ผูส งู อายุในชุมชน
7.การใหบริการกูย มื เงินทุน
ประกอบอาชีพรายบุคคล
และรายกลุม
8.งานคณะกรรมการผูส งู
อายุแหงชาติ
9.โครงการขับเคลือ่ นยุทธ
ศาสตร มาตรการสูก าร
ปฏิบตั ิ

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

โครงการฝกอบรม
แรงงานผูส งู อายุ
เพือ่ เพิม่ โอกาสใน
การประกอบอาชีพ
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

สระแกวเมืองที่เปน
มิตรกับผูสูงอายุ
และผูดอยโอกาส
(ชมรมผูสูงอายุ ไมลืม
ไมลม ไมซึมเศรา
กินขาวอรอย)

กรมสุขภาพจิต

1.โครงการพัฒนา
สุขภาพจิตสำหรับ
ผูสูงอายุไทย
2.โครงการสราง
สุขภาวะทางใจเพื่อ
เปนผูสูงวัยที่มีคุณคา
และความสุข

บริษทั ทีโอที
จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ

กรมอนามัย

สำนักงานปลัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

กรมควบคุมโรค

สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

กรมการแพทย
แผนไทย และการ
แพทยทางเลือก

สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

หนวยงานที่
เกีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

