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บทสรุปผู้บริหาร
จากสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่ว นภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้าง
ขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกาลังคนที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรค
ต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ ทาให้เกิด
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขึ้น โดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
ให้ ยกเลิ กคาสั่งหัว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 และ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม
พุทธศักราช 2559 ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และ
ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ดังต่อไปนี้ (2) กาหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ
ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง (ฉบับจัดทาคาขอ
งบประมาณ) ตามแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการและขั้นตอนของการวางแผน ซึ่งจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอก
ส่ว นใหญ่เอื้อต่อการจั ดการศึกษา โดยพบว่า ด้านพฤติกรรมลู กค้า มีโ อกาสและเอื้อต่อการจัดการศึกษา
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านการเมืองและกฎหมาย ตามลาดับ
สาหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา คือด้านเศรษฐกิ จกล่าวคือ ถึงแม้ว่าจังหวัด
ระยอง จะเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี เ ศรษฐกิ จ ดี ที่ สุ ด ของประเทศ แต่ ยั ง พบว่ า เป็ น อุ ป สรรคในการจั ด การศึ ก ษา
อัน เนื่ องมาจากการให้ ค วามส าคัญ ในการสนั บสนุ น ส่ ง เสริม ทรั พ ยากรเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาอย่ า งจริ ง จั ง
อย่างต่อเนื่องของภาคส่ว นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สาหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการดาเนินการจัดการศึกษามากที่สุด ได้แก่ ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ รองลงมาได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน ด้านระบบในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน และด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน ตามลาดับสาหรับจุดอ่อน
ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา คือ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กล่าวคือ
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา ยังไม่ได้เกิดจากความต้องการของบุคลากรโดยแท้จริง อย่างไร
ก็ตาม เมื่อสังเคราะห์และประเมินสถานภาพภาพรวมของการจัดการศึกษาของหน่วยงานในจังหวัดระยอง
พบว่า อยู่ในสถานภาพที่มีโอกาส และเป็นจุดแข็ง (เอื้อและแข็ง) มากกว่ามีอุปสรรคและเป็นจุดอ่อน
ดังนั้น ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระยอง จึงได้นาข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มากาหนดเป็น วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และกลยุทธ์ ได้ดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น์ “คุ ณ ธรรมน าสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ สู่ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นและชี วิ ต อย่ า งสมดุ ล
รักษ์ระยอง บนวิถีประชาคมโลก”

-2เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นระยอง สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมโลก
อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์การศึกษาการจัดศึกษาแต่ละระดับ
ระดับปฐมวัย : รักระยอง มองประชาคมโลก
ระดับประถมศึกษา : ภูมิใจในความเป็นระยอง รู้จักประชาคมโลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รักษ์ระยอง อยู่ร่วมกับประชาคมโลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา : พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน
บนพื้นฐานความเป็นประชาคมโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

ผู้เรียนมีจิตสานึก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ
ความเชื่อค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างสันติและสงบสุข

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก
และการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
(Civic Education) เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมปลอดภัย และสมานฉันท์

-33. ส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั้งการยอมรับและเห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
4. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลก
และการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
1. มีฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน (Demand) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน
2. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
3. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น
6. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมูลความต้องการ
กาลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
7. ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น
9. ร้อยละของกาลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น
10. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ)
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
11. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา
1 ปี เพิ่มขึ้น
12. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ
ของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
13. ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียน
ในโรงงานตามมาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญ
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2. ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยทางานและเพิ่มผลิตภาพ
ของกาลังแรงงาน

-43. พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. ปรับทิศทางการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
5. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพื่อเพิ่มผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ
และครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
(ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา)
2. ร้อยละของนักเรียน อ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.1
3. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NET/V-NET/N-NET/
B-NET เพิม่ ขึ้น
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามช่วงวัย
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
8. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นระยองตามเป้าหมายที่กาหนด
© รักระยอง (ปฐมวัย)
© ภูมิใจในความเป็นระยอง (ประถมศึกษา)
© รักษ์ระยอง (ม.ต้น)
© พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน (ม.ปลายขึ้นไป)
9. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้
10. ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องกับช่วงวัย
11. ร้อยละของสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นจังหวัดระยอง
12. ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีอัตราครูต่อนักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์
13. ร้อยละของ ผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
14. ร้อยละ ของผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจดี
ต่อการปฏิบัติงาน
15. ร้อยละของครูผู้สอน สอนตรงตามสาขาวิชาเอก

-5กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานผู้เรียน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ทั้งหลักวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และบริบทเชิงพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อปัจจุบัน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยคานึงถึงความเป็นระยอง
พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความ
ต้องการ และจัดสรร/เกลี่ยอัตรากาลังให้เพียงพอตามเกณฑ์
สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาคในการรับบริการการศึกษาและเรียนรู้
ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
1. อัตราการออกกลางคันลดลง
2. อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
3. ร้อยละของหน่วยงานอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ
4. ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
5. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดระยอง ประกอบอาชีพในสถานประกอบการจังหวัดระยอง
7. จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบทวิภาคี/ทวิศึกษา
8. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี
9. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มประชากรวัยเรียนทุกประเภท
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้สาเร็จการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่ และความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม
และประเมินผล

-6ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตสานึกและความรับผิดชอบในการกระทา มีคุณธรรม
จริยธรรมและน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก
ในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญ
ของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของจานวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
7. จานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น
8. จานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น
9. จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. สร้างจิตสานึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของกาเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถดารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความตระหนัก และสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชนในการนาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการ
ในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

-7ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง
2. ร้อยละของโรงเรียนประชารัฐ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
4. ร้อยละของสถานศึกษานาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน
5. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลทางการศึกษาระดับจังหวัด
6. จานวนหน่วยงานทางการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
7. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร/แผนการสอนเพื่อการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลก
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลก
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อการศึกษา
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา

จากการก าหนดกรอบทิ ศ ทางแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดังกล่ าวข้างต้น จึงเป็นเสมือนหนึ่งแผนที่นาทางให้ ระบบการจัด
การศึกษาของทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่บุคคลให้เต็มตามศักยภาพสาหรับประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอด
ชีวิต ที่ประชาชนจะสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดเป้าหมาย
การพัฒนาการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) เป็นสาคัญ

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1.1 ความเป็นมา
จากสภาพปั ญ หาในการจั ด การศึ ก ษาของประเทศในส่ ว นภู มิ ภ าคทั้ ง ในด้ า นโครงสร้ า ง
ขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกาลังคนที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็น
อุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ
ทาให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขึ้น โดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช
2560
ให้ยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 และ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21
มีนาคม พุทธศักราช 2559 ข้อ 7 ในแต่ล ะจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
“กศจ.” และข้อ 8 ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ดังต่อไปนี้ (2) กาหนด
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ประสาน และส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย (3) พิจารณาและให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถานศึกษา
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่
12 มิถุนายน 2560 ข้อ 3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ข้อ 4 ให้กลุ่ม
นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ (2) จัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา
ในจังหวัดที่ส อดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ช าติ (3) จัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการ
ของจั ง หวั ด เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของจั ง หวั ด ในทุ ก ด้ า น และใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด รวมทั้งเป็น
กรอบในการจัดทาคาของบประมาณประจาปี เน้นผู้เรียนมีคุณภาพทั้งเป็นคนดี และคนเก่ง จึงได้กาหนด
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบ โดยเริ่ ม จาการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางการศึ ก ษา
จากหน่ว ยงานทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อเป็นฐานการวางแนวทางการจัดการศึกษา มีก ารระดมสมอง
เพื่อประมวลความคิดจากคณะทางาน โดยมี ก ารประชุ ม จัดทาแผนปฏิ บัติ ร าชการประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัดระยอง

-21.2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
1) สภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง
(1) ลักษณะภูมิประเทศ ที่ตั้ง และอาณาเขต
ภูมิป ระเทศ เป็ น ที่ร าบชายฝั่ งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่ มน้าระยอง
และที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่าสลับกันไป โดยมีพื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ
ทิวเขาชะเมา ทางทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้าทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลาง
ของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอาเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม่น้าสายสั้นๆ ซึ่งเกิด
จากเทือกเขาจั นทบุ รีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่ อ่าวไทย แม่น้าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้าบางปะกง แม่น้า
จันทบุรี แม่น้าระยอง เป็นต้น ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงาม และมีเกาะใหญ่น้อย เรียงรายเลียบ
ตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ
ที่ตั้ง จังหวัดระยองตั้งอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ
และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000
ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อเขตอาเภอหนองใหญ่ อาเภอบ่อทอง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้
ติดชายฝั่งอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอาเภอนายายอาม อาเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอาเภอสัตหีบ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(2) การปกครองและประชากร
การปกครอง ปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอ
แกลง อาเภอบ้านค่าย อาเภอปลวกแดง อาเภอบ้านฉาง อาเภอวังจันทร์ อาเภอเขาชะเมา และอาเภอนิคม
พัฒนา ประกอบด้วยตาบล 54 ตาบล 439 หมู่บ้าน 181 ชุมชน ด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 27 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบล 37 แห่ง
ประชากร มีช าวซองเป็น ชาวพื้ นเมือ งปัจ จุ บัน ได้ ผ สมกลมกลื น กั นหมดแล้ ว ประชากร
ส่ ว นใหญ่ ยั ง คงประกอบอาชี พ เกษตรกรรมกระจายอยู่ ทั่ ว ไปในชนบท ข้ อ มู ล ณ ธั น วาคม พ.ศ. 2559
มีป ระชากรทั้งสิ้ น 700,223 คน ชาย 344,310 คน หญิง 355,913 คน อาเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ
อาเภอเมืองระยอง จ านวน 271,460 คน อาเภอที่มีประชากรน้ อยที่สุ ด คืออาเภอเขาชะเมามีประชากร
23,859 คน
2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ
จากข้อมูลของสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติในปี 2558 มูลค่าผลิตภัณฑ์
เฉลี่ยต่อหัวประชากร เท่ากับ 962,260 บาท/คน/ปี เป็นลาดับที่ 1 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
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ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 81.7 ภาคบริการร้อยละ 15.3
ด้านสังคม
ระยองเป็ น จั ง หวัดที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานับ ร้อยปี จึงมีห ลั กฐานปรากฏทั้ งในด้านศิล ปะ
โบราณคดี อารยธรรมตลอดจนมรดกด้านวัฒนธรรมต่างๆ จานวนมากที่ชาวจังหวัดระยองจะต้องร่วมกัน
รักษาและสืบสานความเจริญรุ่งเรืองไว้ ที่สาคัญๆ ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีการขุดพบหลั กฐาน
ทางประวัติศาสตร์ และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จานวน 11 แห่ ง ด้านภาษาและวรรณกรรม
คนระยอง มี ส าเนี ย งพู ด และความหมายของค าพู ด ที่ แ ปลกไปจากจั ง หวั ด อื่ น ถื อ ว่ า เป็ น เอกลั ก ษณ์
ทางวัฒ นธรรมของชาวระยอง ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี มีประเพณีท้องถิ่นที่ ยังคงถือปฏิบัติอยู่ใ น
บางพื้นที่ เช่น ประเพณี แห่นางแมว ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีปักเฉลวหรือการบูชาแม่โพสพ การทาบุญ
ลาน ประเพณีวิ่งควาย เป็นต้น ด้านศิลปะการแสดงท้องถิ่น ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้และสามารถแสดงในงานต่างๆ
ได้ เช่น ราโทน ลาตัด ลิเกของชาวอาเภอแกลง การแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน เป็นต้น
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรธรรมชาติ
(1) ทรัพยากรแร่ธาตุ
จังหวัดระยองมีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด แร่ที่มีปริมาณมากที่สุด คือแร่ทรายแก้ว แร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต แร่หินประดับชนิดหินไนส์ แร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินไนส์เพื่อการก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการก่อสร้าง แร่อุตสาหกรรม
และแร่เศรษฐกิจอื่นๆที่สารวจพบ ได้แก่ แร่ดินขาว แร่เฟลด์สปาร์ แร่วอร์ทซ์ แร่ทองคา นอกจากนี้ยังพบว่า
มีกลุ่มแร่หายากสะสมตัวอยู่ตามชายฝั่งทะเล ในทะเล ได้แก่ แร่ดีบุก แร่โรมาไซด์ แร่เซอร์คอน แร่ซีโนไทม์
แร่ลูโคซีน แร่ซิลเมไนท์ แร่รูไทล์ แร่โคชลัมไบท์และแร่แทนทาไลท์ ชนิดและผลผลิตแร่ที่สาคัญของจังหวัด
ระยอง ได้แก่ แร่ทรายแก้ว แร่ อุตสาหกรรมชนิดหิ นปูนเพื่อการก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิต
เพือ่ การก่อสร้าง
(2) ป่าไม้
จังหวัดระยองมีเนื้อที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.ฎ. กาหนดเขตอุทยานแห่งชาติ
โดยแยกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง เนื้อที่ 821.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 513,743 ไร่ อุทยานแห่งชาติ
2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด พื้นที่ 81,875 ไร่ และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง พื้นที่ 42,400 ไร่ รวมทั้งสิ้น จานวน198.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 124,275 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน พื้นที่ 32,875 ไร่ และสวนรุกขชาติ 2 แห่ง คือสวนรุกชาติเพ
และสวนรุกขชาติหนองสนม จากข้อมูลล่าสุดพบว่า พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระยอง เหลือประมาณ 313.21
ตารางกิโลเมตร หรือ 195,760 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ของจังหวัด
2) แหล่งน้าและการชลประทาน
(1) แม่น้า
จังหวัดระยองมีแม่น้าที่สาคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น้าระยอง หรื อคลองใหญ่ ยาวประมาณ 50
กิโลเมตร มีต้นน้าเกิดจากเทือกเขากองซองและเขาพนมศาสตร์ ซึ่งไหลมาตามคลองต่างๆ แล้วรวมกันเรียกว่า

-4คลองใหญ่ และไหลลงสู่ทะเลที่ตาบลปกน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อีกสายคือแม่น้าประแสร์ มีต้น
กาเนิดจากเขาใหญ่ เขาอ่างฤาใน คลองปลิง คลองบ่อทอง ห้ว ยหินคม คลองเจว็ด คลองตากล้วย คลอง
ชุมแสง คลองไผ่เหนือ-ใต้ คลองตวาด คลองพังหวาย คลองจากา คลองใช้ คลองแหวน คลองโพล้ คลองทาสี
แก้ว และคลองหนองพลง แล้วไหลมารวมกันเรียกว่า แม่น้าประแสร์ มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร
และไหลลงสู่ทะเลที่บ้านปากน้า ตาบลปากน้าประแสร์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
(2) ลาคลอง
จังหวัดระยอง มีลาคลองต่างๆ ถึง 170 แห่ง ซึ่งทาให้มีน้าใช้ตลอดปี ที่สาคัญๆ ได้แก่ คลอง
ดอกกราย คลองหนองปลาไหล คลองโพล้ คลองทับมา คลองระโอก เป็นต้น
สาหรับแหล่งน้าใต้ดิน ปรากฏในเขตอาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลงและอาเภอวังจันทร์
ซึ่งมีคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพดี เป็นแหล่งที่ประชาชนใช้ในอุปโภค บริโภค สาหรับการดารงชีวิต
(3) ชลประทาน
ชลประทานจังหวัดระยอง มีการพัฒนาขึ้นสาหรับการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภคและ
การอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2551 มีโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง จานวน 5 โครงการ สามารถกักเก็บ
น้าได้ 542.65 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ชลประทานได้รับประโยชน์ 201,700 ไร่
ด้านความมั่นคง
จังหวัดระยองเป็ นจังหวัดชายทะเล ภัยคุกคามความมั่นคงเป็น “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
Non-Traditional Threat” เป็นภัยคุกคามในทุกๆมิติ ที่ไม่ใช่ภัยคุกคามเฉพาะมิติด้านทางการทหาร ปัจจุบัน
และอนาคต ภัยคุกคามสาคัญที่มีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัด
ระยอง และจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ได้แก่
1) ด้านยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดระยอง ถึงแม้จะไม่อยู่ใ นระดับที่รุนแรง แต่ก็ยังมี
ผู้ติดยาเสพติดกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของอาเภอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) ประชากรแฝง ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี ทาให้เกิดปัญหาอย่างยิ่งยวดต่อการคาดประมาณ
ประชากรเพื่อการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษา แผนสาธารณูปโภค แผนการใช้ที่ดิน แผนสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
3) ด้านความขัดแย้งประชาชนในพื้นที่ เกิดปัญหาความขัดแย้งในการเรื่องการแย่งชิงน้าของ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ความแตกต่างทางด้านความคิดของกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ ม
อนุรักษ์พื้นที่ เป็นต้น
4) ด้านภาวะอากาศ อันเนื่องมาจากจังหวั ดระยอง เป็นเขตอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการเคลือบ
แคลงใจ ของประชาชนในจังหวัด ที่ต้องสูดอากาศที่มีมลพิษ เข้าไปในร่างกาย ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
จากข้อมูลสถิติของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด พบว่า ประชาชนเป็นโรคภูมิแพ้ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี
5) ด้านอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมหนักค่อนข้างมาก และ
จากทุกปีจะพบอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากโรงงาน ซึ่งมีความรุนแรงบ้าง ไม่รุนแรงบ้าง แต่ก็ถือเป็นความเสี่ยงของ
ประชาชนในจังหวัด ด้านความมั่นคงได้ด้านหนึ่ง

ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด
2.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น
จาเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกาหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็ น ธรรม ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี ต่ อ จากนี้ ไ ป
จะประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ (1)ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง (2) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ “คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์
นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด
งาน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมี
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคม
เป็นธรรมและเข้มแข็ง” เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ของรัฐ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้ งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และทั่วถึง การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน “พัฒนาเศรษฐกิจให้
เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” ยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปั จ จุ บั น เพื่อยกระดับ ไปสู่ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสู ง วางอนาคตรากฐานการพัฒ นาอุตสาหกรรม
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ อ
ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกการค้าการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุ นในการ
ให้บริการ
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เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
“เสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ในการพัฒนาประเทศ” ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมมีความสมานฉันท์
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการ
รับมือภัยคุกคามทางทหาร อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก อันดับความเสี่ยง
จากการโจมตีด้านไซเบอร์ต่ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย “ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม”
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ “โครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล พัฒนา
ไทยสู่ ทศวรรษหน้ า ” การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้นฐานคมนาคมขนส่ ง พัฒ นาขนส่ งทางราง ขนส่ งสาธารณะ
โครงข่ ายถนน ขนส่ งทาง อากาศ ขนส่ งทางน้า การพัฒ นาระบบโลจิส ติกส์ พัฒ นามาตรฐานการบริห าร
จัดการโลจิสติกส์ การอานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การใช้พ ลั ง งานทดแทน ส่ ง เสริ ม ไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางพลั งงาน การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิจิ ทั ล ส่ ง เสริ มการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม “รุกไปข้างหน้าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้าง
ระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา พั ฒ นาให้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการทางเทคโนโลยี ส่ ง เสริ ม การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้านบุคลากร
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค อย่าง
สมดุล”
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา “ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยาย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เข้มข้นเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่”
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี)
2.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ลาดับ
ความสาคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน กาหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 3 นโยบาย มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคงและ
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12 นโยบาย มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึงการลด
ความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความ
มั่นคงอย่างรอบด้านมีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
ที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายสาคัญคือ การมีเสถียรภาพ
ความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก ทั้งนี้ โดยให้
ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการกาหนดเจ้าภาพหรือหน่วยรับผิดชอบให้ชัดเจนการ
ขยายเครือข่ายภาคีด้านความมั่นคงและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการนโยบาย
ในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการกาหนดให้นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติฯ เป็นกรอบการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล
2.4 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี)
2.4.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
2.4.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงานต่างด้าว
ยาเสพติด
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นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3.6 จัดระเบียบสังคม
นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้ า เร่ ง ปกป้อ งและฟื้น ฟูพื้ นที่ อนุ รัก ษ์ท รัพ ยากรป่า ไม้ และสั ตว์ ป่า โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รั บ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษมี คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ใน
มาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน
(Demand) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรี ยน
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ กาลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตกาลังคนระดับกลางและระดับสูง จาแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
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มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น จานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น
จานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ของประเทศเพิ่มขึ้ น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ /นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่นเด็กแรกเกิด - 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
เป็นต้น
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่
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จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มี
ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดั บการศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา
และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10
ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) จาแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจาก
การผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย
ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและ
พื้นที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่า นเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิ ภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ เป็นต้น
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผลมีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน๑๓ หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม
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มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และ
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
สาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้
6.1โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นต้น
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่ว ยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่ างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้น ฐานของผู้ เรียนที่เรียนในกลุ่ มสถานศึกษาที่เข้าสู่ ระบบการบริห ารจัดการ
แนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น จานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จาแนกตามระดับ
การศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มี กฎหมาย กฎ
ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน
ความต้องการกาลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครู
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
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เรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(ที่มา : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ)
2.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข้าง
หน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือ นกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดย
เป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุน
การทาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
สาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยา และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา
และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืนเพื่ อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่า
ไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
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ความยุติธรรมสาหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมในทุก
ระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการดาเนินงานและฟื้นฟู หุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
1) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4) การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
5) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
6) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7) การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
9) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
10) การวิจัยและนวัตกรรม
11) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
12) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
13) การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
14) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
15) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
16) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
17) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
18) การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
19) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
20) การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
21) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
22) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
23) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
24) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
26) การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
27) การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
29) แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

- 34 2.8 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการ
ดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการ
ดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและพระราชกระแส
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัด
ทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการ
อบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะดาเนินการเป็น
กลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขัน
2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา ทวิ
ภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะ
ที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม่

-353. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็ก
อายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้ แก่ เด็กปฐมวัย
ทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อ
ยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้เด็ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางานออก
ข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการ
สรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู

-363.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่
ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสู ตรในการอบรมครูให้ มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TPEP Online
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง No Child Left
Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทัน การเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ ใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นากลับมาใช้ประโยชน์
5.2 การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก

-372.9 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลัก
ในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้นมีหลักการสาคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก
ในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวดังนั้น ภายใต้
วิสั ย ทัศน์ “มุ่งพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสั งคม”ของแผนพัฒ นา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ฉบับนี้ จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด้านต่าง ๆ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มี
การผลิ ตครู ได้ ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการในการจัดการศึกษาทุ กระดับ ทุก ประเภทและมี ส มรรถนะตาม
มาตรฐานวิช าชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศและมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ขยายโอกาสการเข้า ถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู้อย่า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริ บ ทและสภาพพื้ น ที่ ซึ่ ง ตอบสนองการพั ฒ นาในด้ า นการเข้ า ถึ ง การให้ บ ริ ก ารและด้ า นความเท่ า เที ย ม
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและด้านประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า
และมีความคล่องตัวซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ

-382.10 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560 2564) จังหวัดระยอง และได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดระยอง โดยให้ความสาคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ต่อ
การจัดการศึกษา และค้นหาสิ่งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการจัดการศึกษา เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษา
ในอนาคตต่อไป ในการวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงานทางการศึกษา ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT
Analysis ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ปรากฏดังนี้
 สภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านโอกาส (+)
1.พฤติกรรมลูกค้า (C)
1.1 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
ในการจัดการศึกษามีค่านิยมในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในจังหวัด
ระยอง ส่งผลให้ โรงเรียนในจังหวัดต้องแข่งขัน
การพัฒนาคุณภาพมากขึ้น
1.2 ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งให้ความสาคัญในการจัดการศึกษา
ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
1.3 ผู้ปกครองมีทางเลือกมากขึ้น
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ส่งผลให้
สถานศึกษา ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
1.4 สถานประกอบการในจังหวัดส่วนใหญ่
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ส่งผล
ให้หน่วยงานทางการศึกษามีทรัพยากรเพื่อการ
จัดการ

ด้านอุปสรรค (-)
1.พฤติกรรมลูกค้า (C)
1.1 โรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดระยอง มีน้อย
ส่งผลให้ ผู้ปกครองนักเรียนต้องแสวงหาวิธีการที่จะ
นาบุตรหลานตนเองเข้าเรียนให้ได้ เป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่ทาให้มีการร้องเรียนการรับนักเรียนที่ไม่เป็นธรรม
1.2 ประชากรในจังหวัดระยอง และประชากรแฝง
และชาวต่างชาติ มีการเคลื่อนย้ายสูงตลอดปี
การศึกษา ส่งผลกระทบต่อ การจัดการศึกษา /
การจัดการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาส่วนหนึ่ง มีสภาพ
เสื่อมโทรมเป็นแหล่งอบายมุข ส่งผลให้ ผู้เรียน
บางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
1.4 ผู้ปกครองบางส่วนให้ความสาคัญ /มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาน้อย ส่งผลให้ คุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

-39ด้านโอกาส (+)

ด้านอุปสรรค (-)
1.5 ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง ไม่มีเวลา ในการดูแลบุตร
หลาน และส่งเสริมการเรียนของเด็กได้ไม่เต็มที่ ส่งผล
ให้ เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์
1.6 สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผู้รับบริการ (เด็กปกติ
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส) ที่หลากหลาย ส่งผลให้
การวางแผนในการจั ด การศึ ก ษามี ค วามซ้ าซ้ อ น
ยุ่งยากมากขึ้น
2.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)
2.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)
2.1 นโยบายสนับสนุนงบประมาณการจัด
2.1 นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ของ
และไม่นาผลการติดตามงานนโยบายไปใช้ในการ
รัฐบาล ส่งผลให้ อัตราการออกกลางคันลดลง
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ
และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง จัดการศึกษา การดาเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด และคุณภาพของผู้เรียนลดลง
2.2 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 2.2 พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ เปิดโอกาสให้
พ.ศ. 2547 ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดให้ครูมี
สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้ 3 ระบบ
วิทยฐานะ ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของคุณภาพ
(ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย) ส่งผล ผู้เรียน ส่งผลให้สถานศึกษา ที่มีจานวนครูวิทยฐานะ
ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษา สูงในสถานศึกษา แต่คุณภาพผู้เรียนต่า ทาให้รัฐบาล
ได้ ตามศักยภาพและบริบทของตนเอง
สูญเสียงบประมาณด้านเงินเดือนและวิทยฐานะเป็น
จานวนมาก
2.3 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
2.3 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
วิธีการการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553
รายหัวที่เท่ากันทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่าง
ส่งผลให้ ระบบการบริหารจัดการศึกษาของ
ขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความยั่งยืน
2.4 พรบ.กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
ที่เปิดโอกาสให้ อปท. สามารถสนับสนุน
ด้านการศึกษาได้ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก อปท.เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
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2.5 นโยบายกระทรวงพลังงานฯ
ได้กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า
ส่งผลให้ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กองทุนพัฒนา
โรงไฟฟ้า สามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่สูงขึ้น

ด้านอุปสรรค (-)
2.4 พ.ร.บ.กระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 เปิดโอกาส
ให้ อปท.สามารถสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาได้
โดยเฉพาะวิธีการใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาที่
บริหารจัดการเองของท้องถิ่น ส่งผลให้ การใช้
งบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการ จาเป็น
ของโรงเรียน เช่น การจัดซื้อสื่อ/หนังสือที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของโรงเรียน
2.5 จานวนกองทุนโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในเขตบริการไม่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด ส่งผลให้ บางโรงเรียนขาด
โอกาสในการขอรับงบประมาณสนับสนุน
3.ด้านเศรษฐกิจ (E)
3.ด้านเศรษฐกิจ (E)
3.1 จังหวัดระยอง มีสถานประกอบการมาก
3.1 โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมให้ความสาคัญ
กระจายในพื้นที่ทุกอาเภอ ส่งผลให้ สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาน้อยมาก และไม่จริงใจต่อการ
สามารถแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา ช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
ได้ง่ายขึ้น
มากเท่าที่ควร ไม่ต่อเนื่อง แสวงหากาไร มากกว่าการ
ตอบแทนสังคมในจังหวัดระยอง ส่งผลให้
สถานศึกษาในพื้นที่ขาดความเชื่อมั่นในการร่วมมือกัน
จัดการศึกษา
3.2 การบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
3.2 ผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่
จังหวัดระยองมีความพร้อมสูง ส่งผลให้ ผู้เรียน เป็นประชากรแฝง และชาวต่างชาติที่เคลื่อนย้ายมา
เดินทางสะดวก และผู้ปกครองสามารถเลือก
รับจ้างในพื้นที่รอบบริเวณสถานศึกษา ส่งผลกระทบ
สถานศึกษาสาหรับบุตรหลานได้ง่ายขึ้น
ต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
3.3 ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีรายได้สูง สามารถ
3.3 เงินเดือนของข้าราชการครูที่รัฐบาลกาหนดไม่
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในรูปแบบพิเศษ เช่น
เพียงพอต่อการดารงชีวิตของครู ส่งผลให้ครูเบียดบัง
MEP, EPฯลฯ ส่งผลให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เวลาปฏิบัติงาน ไปทาอาชีพเสริม ส่งผลต่อคุณภาพ
ด้านภาษา
ผู้เรียน
3.4 รายได้ประชาชนของจังหวัดระยองมีสูง
3.4 นโยบายจังหวัดระยอง ไม่เอื้อในการนารายได้
ส่งผลให้มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการจัด ของจังหวัดมาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
การศึกษามาก
ทั่วถึง ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษา ไม่สามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มศักยภาพ
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4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)
4.1 จังหวัดระยองมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ดีงามสมควรได้รับการสืบสานต่อ ส่งผลให้
สถานศึกษาในจังหวัดได้นาไปใช้เป็นสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น

ด้านอุปสรรค (-)
4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)
4.1 สถานศึกษาส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
ทาให้ในบางช่วงเวลาของกระแสลม ผู้เรียนใน
สถานศึกษาได้รับผลกระทบทางด้านการฟัง กลิ่น
และอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
และสุขภาพของผู้เรียน
4.2 จังหวัดระยองมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในทุก
4.2 แนวโน้มประชากรแฝง และชาวต่างชาติ
ตาบล ส่งผลให้ ผู้ปกครองมีโอกาสและทางเลือก โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนได้เข้ามาใช้แรงงานในจังหวัด
ในการนาบุตรหลานเข้าเรียน
ระยองมากขึ้น ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครูที่มีความยากขึ้น
4.3 จังหวัดระยองมีความหลากหลายด้าน
4.3 สภาพครอบครัวของประชาชนในจังหวัดระยอง
อาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมง การ
มีแนวโน้ม เป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้น ผู้ปกครองประกอบ
ท่องเที่ยว ทาให้ สถานศึกษาได้ใช้เป็นแหล่ง
อาชีพเป็นช่วงเวลา(ทางานเป็นกะ) ทาให้ ไม่มีเวลา
เรียนรู้สาหรับผู้เรียน และสถานศึกษาสามารถ
อยู่ใกล้ชิดลูกหลาน ที่ต้องดูแล ส่งผลต่อพฤติกรรม
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ของนักเรียน (ติดเกมส์/ไม่ทาการบ้าน/ใช้เทคโนโลยี
ต้องการเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
ที่ฟุ่มเฟือย ฯลฯ)
4.4 การจราจรหนาแน่น ส่งผลให้ เด็กใช้เวลามาก
ในการเดินทางมาโรงเรียน
5.ด้านเทคโนโลยี (T)
5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ส่งผลให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ
5.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลายในจังหวัดระยอง ส่งผลให้
สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็น
วิทยากรท้องถิ่นได้

5.ด้านเทคโนโลยี (T)
5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลให้ ผู้เรียนส่วนหนึ่งใช้ไปในทางที่ไม่เกิด
ประโยชน์ และไม่เหมาะสม
5.2 ร้านเกมส์ในจังหวัดระยองมีเป็นจานวนมาก
ส่งผลให้ ผู้เรียนส่วนหนึ่งใช้บริการอย่างไม่ถูกต้อง
เหมาะสม
5.3 สถาบันครอบครัว ชุมชน ไม่มีการอนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บางอย่างหายไปจากสังคม
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จุดแข็ง (+)
1.ด้านโครงสร้าง (S1)
1.1 หน่วยงานทางการศึกษา
มีโครงสร้างการบริหารงาน ตามระเบียบ
กฎหมาย และบริหารจัดการโดยมีองค์คณะบุคคล
ร่วมจัดการศึกษา ส่งผลให้การบริหารจัดการ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง
มีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (-)
1.ด้านโครงสร้าง (S1)
1.1 การประสานงานระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก
หน่วยงานทางการศึกษาแต่ละหน่วยงานมีสายบังคับ
บัญชาเป็นของตนเอง และไม่มีหน่วยงานกลางเป็น
ผู้ประสานงาน
1.2 หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดระยอง ไม่
สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติงานได้ครบตามภาระงาน
เนื่องจาก ไม่มีบุคลากรครบตามกรอบอัตรากาลัง
2.ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S2)
2.ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S2)
2.1 หน่วยงานทางการศึกษา
2.1 โครงการ/กิจกรรม ที่ถูกกาหนดขึ้นยังไม่
มีแผนการปฏิบัติงานทั้งระยะปานกลาง และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจาก หน่วยงานขาดการ
แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับนโยบาย ติดตามประเมินผลในบางโครงการ และไม่ได้นาผล
ของหน่วยงานต้นสังกัดและใช้เป็นเครื่องมือในการ การประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 โครงการ/กิจกรรมส่วนหนึ่ง
เนื่องจาก หน่วยงานทางการศึกษา มีกระบวนการ ที่กาหนดไว้ตามแผนของหน่วยงานทางการศึกษา
วางแผนอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้มี
ไม่ได้นามาปฏิบัติ เนื่องจากมีภารกิจนอกเหนือจาก
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ภารกิจงานหลักของหน่วยงานทางการศึกษา
2.3 โครงการ/กิจกรรมส่วนหนึ่ง ของหน่วยงาน
ทางการศึกษาไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
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3.ด้านระบบในการดาเนินงาน (S3)
3.1 จังหวัดระยอง มีข้อมูลทางการศึกษา
ที่เพียงพอ เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้ ในการวาง
แผนการจัดการศึกษา ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ
และประสิทธิภาพ เนื่องจาก หน่วยงานทางการ
ศึกษา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บ
ประมวลผล และรายงานเผยแพร่ สู่บุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานศึกษาในจังหวัด
ระยองส่วนใหญ่ มีคุณภาพและได้รับการรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จุดอ่อน (-)
3.ด้านระบบในการดาเนินงาน (S3)
3.1 ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก หน่วยงาน
ทางการศึกษาบางหน่วยงานขาดแคลนบุคลากร
ด้าน ICT

4.ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ (S4)
4.1 ผู้บริหารการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทางการศึกษา ส่งผลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ทางาน
อย่างมีความสุข และมุ่งมั่นการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังเพื่อคุณภาพผู้เรียน ทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในหน่วยงาน

4.ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ (S4)
4.1 ผู้บริหารการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ยังไม่ได้ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ บุคลากร
ในหน่วยงานขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

3.2 ระบบประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการศึกษา
ของจังหวัดระยอง ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ส่งผลให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไม่
แพร่หลาย และล่าช้า
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5.ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (S5)
5.1 บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัด
ระยอง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
บุคลากรมีความมีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
5.2 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่
ประสบความสาเร็จ ทันตามกาหนดเวลา
เนื่องจากบุคลากรมีการปฏิบัติงานเป็นทีม และ
การมีส่วนร่วม

6.ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร
(S6)
6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
หน่วยงานทางการศึกษาส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศเนื่องจากหน่วยงานทางการศึกษา
ส่วนใหญ่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน (-)
5.ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (S5)
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาส่วน
หนึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5.2 สถานศึกษาส่วนหนึ่งขาดแคลนครูตามเกณฑ์
ทาให้คุณภาพของสถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่
มีภูมิลาเนาต่างถิ่น ทาให้มีการย้ายกลับภูมิลาเนา
ส่งผลให้สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรและ
ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน

6.ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร
(S6)
6.1 สถานศึกษาบางแห่งไม่มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
6.2 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทาง
การศึกษา ไม่ใช้ข้อมูลที่แสดงปัญหาอย่างแท้จริงใน
การพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้ ปัญหาที่เกิดขึ้นยังเป็น
ปัญหาซ้าซาก และสูญเสียงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร
6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่นา
ผลการวิจัยไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานใน
หน้าที่รับผิดชอบ ส่งผลให้งานไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
7.ด้านค่านิยมของสมาชิกในหน่วยงาน (S7)
7.ด้านค่านิยมของสมาชิกในหน่วยงาน (S7)
7.1 หน่วยงานทางการศึกษาส่วนใหญ่มีเอกภาพ 7.1 วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานทางการศึกษา
มีความเข้มแข็ง เนื่องจากหน่วยงานทางการศึกษา มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้การประสานงาน
มีวัฒนธรรม ค่านิยมการทางานที่ใช้เป็นหลักยึด ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาขาดประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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(1)
รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก

(2)
นน.

C: พฤติกรรมลูกค้า (Customer
0.30
Behaviors/Competitors
Factors)
P:การเมืองและกฎหมาย
0.20
(Political and Legal Factors)
E:เศรษฐกิจ (Economic Factors) 0.15
S:สังคม-วัฒนธรรม (Social0.20
cultural Factors)
T:เทคโนโลยี (Technological
0.15
Factors)
สรุปปัจจัยภายนอก
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

(3)
คะแนนเฉลี่ย

(5)
สรุปผล

โอกาส อุปสรรค
3.38
1.67

(4)
น้าหนัก * คะแนน
เฉลี่ย
โอกาส อุปสรรค
1.01
0.50

3.20

2.40

0.64

0.48

+0.16

3.88
4.50

4.00
2.50

0.58
0.90

0.60
0.50

-0.02
+0.40

4.50

2.83

0.68

0.42

+0.26

+3.81

+0.51

-2.50
+0.66

สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
จากผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก พบว่ า หน่ ว ยงานทางการศึก ษาในจั งหวั ด ระยอง
ภาพรวมมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค เฉลี่ยที่ +0.66 โดยพบว่า ด้านพฤติกรรมลูกค้า (C) มีโอกาสมากที่สุด
(+0.51) รองลงมาได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) (+0.40) ด้านเทคโนโลยี (T) (+0.26) และด้านการเมือง
และกฎหมาย (P) (+0.16) ตามลาดับ สาหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา คือ
ด้านเศรษฐกิจ (E) (-0.02)
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(1)
รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน

(2)
นน.

(3)
คะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง
5
4

S1:ด้านโครงสร้าง (Structure)
0.15
S2:ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน
0.12
(Strategy)
S3:ด้านระบบในการดาเนินงาน 0.17 3.50
ของหน่วยงาน(Systems)
S4:ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม 0.15
4
ในการบริหารจัดการ (Style)
S5:ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
0.15
4
หน่วยงาน (Staff)
S6:ด้านทักษะ ความรู้
0.15 3.25
ความสามารถของบุคลากร
(Skills)
S7:ด้านค่านิยมร่วมกันของ
0.11 3.50
สมาชิกในหน่วยงาน(Share
Value)
สรุปปัจจัยภายนอก
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

(4)
น้าหนัก * คะแนน
เฉลี่ย
จุดแข็ง จุดอ่อน
0.75
0.49
0.48
0.30

(5)
สรุปผล

2.50

0.60

0.43

+0.17

1

0.60

0.15

+0.45

3.62

0.60

0.54

+0.06

3.50

0.49

0.53

-0.04

3

0.39

0.33

+0.06

จุดอ่อน
3.25
2.50

+3.91

+0.26
+0.18

-2.77
+0.57

สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ภาพรวมมีจุด
แข็งมากกว่าจุดอ่อน เฉลี่ยที่ +0.57 โดยพบว่า ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (S4)เป็นจุด
แข็งมากที่สุด (+0.45) รองลงมาได้แก่ ด้านโครงสร้าง (S1) (+0.26) ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S2) (+) (0.18)
ด้านระบบในการดาเนินงานของหน่วยงาน (S3) (+0.17) ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (S5) (+0.06)
และด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (S7) (+0.06) ตามลาดับ สาหรับจุดอ่อนในการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษา คือ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร (S6) (-0.04)
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กราฟแสดงสถานภาพหน่วยงาน
โอกาส
O (+)

3.81
3.91

-2.50

0.66

S (+)
จุดแข็ง

W (-)
จุดอ่อน

0.57
-2.77

T (-)
อุปสรรค
จากการประเมิ น สถานภาพองค์ ก ร พบว่ า อยู่ ส ถานะ เอื้ อ และแข็ ง ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จั ย
ภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการจัดการศึกษา และปัจจัยภายในของหน่วยงานทางการศึกษาเป็นจุดแข็งแต่
อย่างไรก็ตาม สถานะที่ปรากฏเอื้อและแข็ง เป็นไปในลักษณะที่มีโอกาสและจุดแข็งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในทุกด้าน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
และขับ เคลื่ อนการบริ ห ารจั ดการศึกษาของหน่ว ยงานทางการศึกษาในจังหวัด ที่มีความเชื่อมโยงการจัด
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง เป็ น กรอบในการจั ด ท าค าของบประมาณประจาปี การด าเนิน งานใช้ ท ฤษฎี
และหลักการวางแผน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มีการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ ตามลาดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษา เป็นสาคัญ

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
จากการวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดระยอง พบว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นโอกาส และสภาพแวดล้อมภายในจุดแข็ง ซึ่งอยู่ในสถานภาพเอื้อและแข็ง และเพื่อให้การจัด
การศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดระยอง มีเอกภาพในเชิงนโยบาย ดาเนินการจัดการศึกษา
ในแต่ละระดับ ด้วยเป้าประสงค์เดียวกัน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าหน่วยงานทางการ
ศึกษานั้น จะสังกัดภาครัฐ เอกชน หรือท้องถิ่น การจัดการศึกษาจะต้องให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
และตอบสนองความต้ อ งการของหน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการอั ต ราก าลั ง ได้ แผนปฏิ บั ติ ร าชการการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ฉบับนี้ จึงได้กาหนดแนวทางการจัด
การศึกษา ไว้ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ : คุณธรรมนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนและชีวิตอย่างสมดุล รักษ์ระยอง
บนวิถีประชาคมโลก
นิยามวิสัยทัศน์
1) คุณธรรมนาสังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไว้
ในหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2) คุณภาพผู้เรียน หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ใน
หลักสูตรทุกระดับ
3) ชีวิตอย่างสมดุล หมายถึง จัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4) รักษ์ระยอง หมายถึง การจัดการศึกษาโดยคานึงถึงความเป็นระยอง เช่น ภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
5) บนวิถีประชาคมโลก หมายถึง จัดการศึกษาโดยการส่งเสริมให้รู้ เข้าใจ และสื่อสารภาษา รวมถึง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ สังคมเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอาเซียน และให้ครอบคลุมถึง
พหุบัติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศในโลก เรียนรู้ผลประโยชน์
ของรัฐและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย
6) จัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
3.2 พันธกิจ
1.จัดการศึกษาที่บูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไว้ในหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ
3. จัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดการศึกษาโดยคานึงถึงความเป็นระยอง เช่น ภาษาท้องถิ่น วัฒ นธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
5. จัดการศึกษาโดยการส่งเสริมให้รู้ เข้าใจ และสื่อสารภาษา รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
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6. จัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
3.3 เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นระยอง สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมโลก
อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์การศึกษาการจัดศึกษาแต่ละระดับ
ระดับปฐมวัย : รักระยอง มองประชาคมโลก
ระดับประถมศึกษา : ภูมิใจในความเป็นระยอง รู้จักประชาคมโลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รักษ์ระยอง อยู่ร่วมกับประชาคมโลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา : พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน
บนพื้นฐานความเป็นประชาคมโลก
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีจิตสานึก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ
ความเชื่อค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างสันติและสงบสุข
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก
และการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
(Civic Education) เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราม

-50การทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมปลอดภัย และสมานฉันท์
3. ส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั้งการยอมรับและเห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
4. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลก
และการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
1. มีฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน (Demand) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน
2. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
3. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น
6. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมูลความต้องการ
กาลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
7. ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น
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10. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ)
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
11. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา
1 ปี เพิ่มขึ้น
12. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ
ของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
13. ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียน
ในโรงงานตามมาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญ
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2. ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยทางานและเพิ่มผลิตภาพ
ของกาลังแรงงาน
3. พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. ปรับทิศทางการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
5. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพื่อเพิ่มผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ
และครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
(ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา)
2. ร้อยละของนักเรียน อ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.1
3. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NET/V-NET/N-NET/
B-NET เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามช่วงวัย
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
8. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นระยองตามเป้าหมายที่กาหนด
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-ภูมิใจในความเป็นระยอง (ประถมศึกษา)
-รักษ์ระยอง (ม.ต้น)
-พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน (ม.ปลายขึ้นไป)
9. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้
10. ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องกับช่วงวัย
11. ร้อยละของสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นจังหวัดระยอง
12. ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีอัตราครูต่อนักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์
13. ร้อยละของ ผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
14. ร้อยละ ของผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจดี
ต่อการปฏิบัติงาน
15. ร้อยละของครูผู้สอน สอนตรงตามสาขาวิชาเอก
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานผู้เรียน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ทั้งหลักวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และบริบทเชิงพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อปัจจุบัน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยคานึงถึงความเป็นระยอง
พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความ
ต้องการ และจัดสรร/เกลี่ยอัตรากาลังให้เพียงพอตามเกณฑ์
สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาคในการรับบริการการศึกษาและเรียนรู้
ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
1. อัตราการออกกลางคันลดลง
2. อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
3. ร้อยละของหน่วยงานอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ

-534. ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
5. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดระยอง ประกอบอาชีพในสถานประกอบการจังหวัดระยอง
7. จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบทวิภาคี/ทวิศึกษา
8. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี
9. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มประชากรวัยเรียนทุกประเภท
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้สาเร็จการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่ และความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม
และประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตสานึกและความรับผิดชอบในการกระทา มีคุณธรรม
จริยธรรมและน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก
ในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญ
ของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของจานวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
7. จานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น
8. จานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น

-549. จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. สร้างจิตสานึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของกาเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถดารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความตระหนัก และสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชนในการนาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการ
ในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง
2. ร้อยละของโรงเรียนประชารัฐ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
4. ร้อยละของสถานศึกษานาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน
5. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลทางการศึกษาระดับจังหวัด
6. จานวนหน่วยงานทางการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
7. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร/แผนการสอนเพื่อการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลก
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

-55กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลก
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อการศึกษา
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา

ส่วนที่ 4
โครงการ / งบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
จากการกาหนดทิศทางการจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 และเพื่อให้แผนนาสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย เป็ นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนด
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
โดยมี แ ผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ แผนงานพื้ น ฐาน บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดโครงการ/กิ จ กรรม ตามกลยุ ท ธ์
และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
© แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
© แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตาม 6 ยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
© แผนงานพื้น ฐาน : รายละเอีย ดโครงการ/กิ จกรรม แผนปฏิบั ติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
> ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
> ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
> ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
> ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
> ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
> ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

- 57 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

987,490.00
20,300.00
44,800.00
345,000.00
-

ศธจ.ระยอง
ศธจ.ระยอง
ศธจ.ระยอง

708,000.00
-

ศธจ.ระยอง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
- อัตราเดิม
- เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
- เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือ
จ่ายควบกับเงินเดือน)
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา
ตาแหน่ง
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่พิเศษ
(4) เงินเดือนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสานักราชการ
ในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่
ประจาอยู่ในต่างประเทศ
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รบั เงินเดือน
ถึงขั้นสูงของอันดับ
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผูไ้ ด้รับค่าจ้าง
ขั้นสูงของตาแหน่ง
(8) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(9) ค่าประกันภัย
2.1.2 ค่าใช้สอย
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ศธจ.ระยอง

17,250.00

ศธจ.ระยอง

หมายเหตุ

- 58 แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตาม 6 ยุทธศาสตร์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
© ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดระยอง
1) อบรมรมชี้แจงแนวปฏิบัติกฎระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนการทาง
ลูกเสือแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
2) ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
จานวน 2 รุ่น
3) ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จานวน 2 รุ่น
2 โครงการค่ายปลุกพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจความเป็นพลเมืองดี
1) เข้าค่ายปลุกพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจความเป็นพลเมืองดี (นร.กลุ่มเสี่ยง
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
- หน้าที่พลเมือง สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- รู้รักสามัคคี จิตสาธารณะ
2) ค่ายไป-กลับปลุกพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจความเป็นพลเมืองดี
(นักเรียนแกนนา) จานวน 4 รุ่นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
- หน้าที่พลเมือง สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์/- ด้านคุณธรรม
จริยธรรม/- รู้รักสามัคคี จิตสาธารณะ
3 โครงการวันสาคัญทางลูกเสือ
1) วันที่ 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
2) วันที่ 25 พฤศจิกายน วันมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชา
นุสรณ์ รัชกาลที่ 6
3) สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน
4 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร สู่การปฏิบัติ
1) การประชุมคณะกรรมการฯเตรียมความพร้อม
การประกวดกิจกรรมฯ
2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดกิจกรรม
3) การประชุมคณะกรรมการเพื่อถอดบทเรียน & สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
4) จัดทารูปเล่มสรุปผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
1,511,350

1,052,900

56,400

134,200

- 59 © ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (ต่อ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาสีขาว
1) สร้างองค์ความรู้
2) แบ่งปันประสบการณ์
3) ชี้แจงหลักแนวปฏิบัติ
4) คัดเลือกหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ดีเด่น
5) การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพชมรม To be number one
6) การสนับสนุนการประกวดชมรม To be number one ในสถานศึกษา
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1

งบประมาณ
607,900

3,362,750

- 60© ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาระดับเล็ก&
อาชีวศึกษาเพื่อรองรับ “ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC)”
1) การจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเข้าใจในประเด็นความเข้มแข็งของการเรียนสาย
อาชีพ และสร้างค่านิยมการเรียนสายอาชีพ การศึกษาเพื่อการมีงานทา
2) การสร้างคุณค่าของการเรียนสายอาชีพ จบมาแล้วมีงานทา มีรายได้
3) การเปิดโอกาสให้นักเรียนทดลองเรียนสายอาชีพในสถานศึกษา
4) การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะทางการ
สอนสายอาชีพ
5) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Central Lab)
6) การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทา
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

งบประมาณ
25,046,000

25,046,000

- 61 © ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ระยอง
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
2) สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
2 โครงการ เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
CGIA หลักสูตรFundamental และหลักสูตร Intermediate ของ
กรมบัญชีกลาง
1) อบรมหลักสูตร Fundamental
2) อบรมหลักสูตร Intermediate
3) อบรมหลักสูตร Advanced
4) อบรมหลักสูตร Comprehensive
3 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน
1) ส่งเสริม/พัฒนาการจัดประสบการณ์ ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หลักสูตร
ปฐมวัย 2560
2) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
3) นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย
4) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
4 4.โครงการสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1
1) ประชุมวางแผนคณะทางาน
2) จัดค่ายพัฒนาครูและศึกษาดูงานสถานศึกษา
3) สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2
1) สร้างเครือข่ายทีมพัฒนาสะเต็มศึกษา (Stem Education Team) ใน
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2) สร้างเว็บไซต์และกลุ่มไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
กิจกรรมที่ 4
1) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
กิจกรรมที่ 5
1) ประกวดและจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านเว็บไซต์
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ

133,760

247,100

1,409,240

730,840

- 62 © ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการ ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
1) อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู
2) สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
6 6. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) อบรมเชิงปฏิบัติการ
2) ศึกษาดูงาน
3) รายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3

งบประมาณ
126,400
430,000

3,077,340

- 63 © ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการคัดเลือกและติดตามช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทานและ
ทุนการศึกษาอื่นๆ
1) ประชุมครูรับผิดชอบงานทุนการศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทาง
การปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษา
2) ออกประเมินและคัดเลือกทุนพระราชทานและทุนทางการศึกษาอื่น ๆ
3) ดาเนินการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนรับทุนพระราชทานและทุนทางการ
ศึกษาอื่น ๆ
4) รายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณ
379,200

379,200

- 64 © ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชน
1) ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ
2) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในจังหวัดระยอง
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5

งบประมาณ
1,499,800

1,499,800

- 65 © ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเชิงพื้นที่
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง
แก้ไข บันทึก และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล
พร้อมกาหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล
4) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
5) จัดทาเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัดและใช้ในการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
6) การประเมินผลโครงการ
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด
ระยอง แผนปฏิบัติการประจาปี ของจังหวัดระยอง และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง
แผนปฏิบัติการประจาปี ของจังหวัดระยอง และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จังหวัดระยอง
(แผนใช้เงิน) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง (แผนใช้เงิน)
3) ติดตาม ประเมินผลโครงการ
4 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเข้ารับการประเมินภายนอกรอบที่ 4
1) ส่งเสริมสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
2) งานวิจัยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของสถานศึกษา

งบประมาณ
287,920
142,800

268,750

415,000
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5 โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาระดับ
จังหวัด
1) ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ระดับจังหวัด
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดาเนินงานตัวชี้วัดและ
การปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อดาเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการดาเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
7 โครงการการจัดกิจกรรมวันสาคัญ และการสืบสานวัฒนธรรม และ
ประเพณีต่างๆ
1) จัดกิจกรรมสาคัญในสานักงาน
2) เข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ และเอกชน
8 โครงการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบเครือข่ายกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาในสังกัด
1) จัดทาวารสารและแผ่นพับ
2) บันทึกภาพนิ่ง การกระจายเสียง งานพิธีกร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์
3) จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
4) จัดทา VTR สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองประเมินผลโครงการ
9 โครงการการบริหารจัดการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า/- ค่าประปา/- อินเตอร์เน็ต/- ค่าไปรษณีย์/- ค่าโทรศัพท์
2) งบประจา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์
3) ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าซ่อมและบารุงรถยนต์ราชการ
- วัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
284,400

30,200

100,000

82,000

2,529,000
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการการพัฒนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) จัดซื้อโปรแกรมระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
2) จัดทาคู่มือโปรแกรม e-office
3) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานวางแผนการดาเนินงาน ติดตาม
และ ประเมินผล
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eoffice) แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
11 โครงการการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง
12 โครงการประชุมสัมมนากรรมการในองค์คณะบุคคล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานวางแผนการดาเนินงาน และการ
ติดตาม ประเมินผล
2) จัดทาเอกสาร/คู่มือการประชุมสัมมนาคณะกรรมการในองค์คณะบุคคล
3) ดาเนินโครงการการศึกษาดูงานและการประชุมสัมมนาคณะกรรมการใน
องค์คณะบุคคล
13 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 เขต
2) ประชุม อกศจ. ระยอ
14 โครงการการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
1) ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสารผู้ขอย้าย
2) กิจกรรมหลัก ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย
15 โครงการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสารข้อมูลผู้ขอย้าย และจัดทาบัญชี
รายละเอียดผู้ขอย้าย
16 โครงการ สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
1) กิจกรรมหลักรับสมัครสอบแข่งขัน
2) กิจกรรมหลัก ดาเนินการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้ง

งบประมาณ
79,700

630,300
132,050

281,000
87,300
7,200
4,578,500
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โครงการ/กิจกรรม

17 17.โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
18 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จุดเน้น นโยบายของภาครัฐ
- ติดตามและประเมินผลจุดเน้น นโยบายของภาครัฐ/นิเทศ การจัดการ
ศึกษา/งานวิชาการ/ส่งเสริมสถานศึกษาที่ครบรอบการประเมินภายนอก 5
ปี/พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ย.1-6)

งบประมาณ
287,920
200,000

10,411,840

43,776,930

แผนปฏิบต
ั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
กิจกรรมหลัก
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
- อัตราเดิม
- เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
- เงินอื่นๆ ที่จา่ ยควบกับเงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จา่ ยให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน)
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านในเขตพื้นที่พิเศษ
(4) เงินพิเศษที่จา่ ยให้แก่ลกู จ้างของสานักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
(8) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
(9) ค่าประกันภัย
2.1.2 ค่าใช้สอย
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

987,490.00
20,300.00
44,800.00

ศธจ.ระยอง
ศธจ.ระยอง
ศธจ.ระยอง

345,000.00

ศธจ.ระยอง

708,000.00

ศธจ.ระยอง

17,250.00

ศธจ.ระยอง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หมายเหตุ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

-เก็บจากผู้เข้าอบรม
- สป.

ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)

1. งบบริหารจัดการสานักงาน (12)
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน (13)
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
จังหวัดระยอง
1) อบรมรมชี้แจงแนวปฏิบัตกิ ฎระเบียบ
ข้อบังคับและกระบวนการทางลูกเสือแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา
2) ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรูท้ ั่ว
และความรูเ้ บื้องต้น (B.T.C.) จานวน 2 รุน่
3) ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรูช้ ั้นสูง
(A.T.C.) จานวน 2 รุน่

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรูค้ วามเข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมายและกระบวนการ
ทางลูกเสือ
2. เพื่อพัฒนาครูและบุลากรทาง
การศึกษาให้มคี วามรู้ ทักษะเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
พิธกี ารและกระบวนการทางลูกเสือ
3. เพื่อให้ผู้กากับลูกเสือ สามารถ
ทาหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือใน
กลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ตนเองด้านลูกเสือเพื่อขอรับ
เครือ่ งหมายที่สูงขึ้น

เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด
จานวน 295 คน
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในทุกสังกัดในจังหวัด
ระยอง จานวน 400 คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน
การอบรม สามารถนาความรู้
ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับ
นาไปใช้บริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1,511,350
- ร้อยละ 100 บุคลากรผ่านการ
( -เก็บจากผู้เข้า
อบรม
อบรม 400,000 บาท
เชิงคุณภาพ
- สป.
- ร้อยละ 100 บุคลากรที่ผ่านการ
1,111,350 บาท)
อบรม สามารถนาความรูไ้ ปพัฒนา
งานลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1

4

1

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

2. โครงการค่ายปลุกพลังคนรุน่ ใหม่ใส่ใจความ
เป็นพลเมืองดี
1) เข้าค่ายปลุกพลังคนรุน่ ใหม่ใส่ใจความเป็น
พลเมืองดี (นร.กลุ่มเสี่ยง
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
- หน้าที่พลเมือง สถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- รูร้ ักสามัคคี จิตสาธารณะ
2) ค่ายไป-กลับปลุกพลังคนรุน่ ใหม่ใส่ใจความ
เป็นพลเมืองดี (นักเรียนแกนนา) จานวน 4 รุน่
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
- หน้าที่พลเมือง สถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- รูร้ ักสามัคคี จิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

เพื่อส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้มี
เชิงปริมาณ
ทัศนคติที่ถกู ต้องต่อสถาบันชาติ
- นักเรียนนักศึกษาในจังหวัด
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มี
ระยอง จานวน 450 คน
พื้นฐานชีวติ ที่มั่นคง เพื่อนาไปสู่การ เชิงคุณภาพ
เป็นพลเมืองที่ดขี องประเทศ
- นักเรียน นักศึกษาที่ผ่าน
การอบรม มีความรูค้ วามเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มี
ทัศนคติที่ถกู ต้องต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัย มีพื้นฐานชีวติ ที่มั่นคง
เพื่อนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศ

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนผ่าน
การอบรม
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการอบรม มี
ทัศนคติที่ดตี อ่ สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ เป็นเด็กดีมี
คุณธรรม รูร้ ักสามัคคีมจี ติ
สาธารณะ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
1,052,900

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
1
4
1

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

3. วันสาคัญทางลูกเสือ
1) วันที่ 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
2) วันที่ 25 พฤศจิกายน วันมหาธีรราชเจ้า พิธี
ถวายราชสดุดพี ระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
3) สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

1) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน ได้
น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกาเนิด
ลูกเสือไทย
2) เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุข
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เชิงปริมาณ
-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ
เนตรนา ลูกเสือชาวบ้าน ผู้มี
เกียรติ จานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ
เนตรนา ลูกเสือชาวบ้าน ผู้มี
เกียรติ ได้น้อมราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กาเนิดลูกเสือไทย และได้แสดง
ความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร องค์
ประมุขของคณะลูกเสือไทย

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
-ร้อยละ 100 ของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ
ชาวบ้าน
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละ 100 ของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ
ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ
น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย
และแสดงความจงภักดีตอ่ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
56,400

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
1
4
1

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

4. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน 1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ ต่อบ้านเมือง มีโอกาสทาหน้าที่เป็น
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ พลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวติ ที่มั่นคง
ยวรางกูร สู่การปฏิบัติ
และมีคุณธรรม
1) การประชุมคณะกรรมการฯเตรียมความพร้อม 2 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้
การประกวดกิจกรรมฯ
ความสามารถของตนด้านการ
2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละการ
ประกอบอาชีพ
ประกวดกิจกรรม
3) การประชุมคณะกรรมการเพื่อถอด
บทเรียน&สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
4) จัดทารูปเล่มสรุปผลการดาเนินงาน

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัดง มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละ
ประกวดผลงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรัก
สถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนรับรูข้ ดี ความสามารถ
ของตนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สะท้อนความรักและการธารง
รักษาสถาบันหลักของชาติและ
การยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2. ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่
มีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education)
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่รจู้ กั
อาชีพในท้องถิ่นของตนเอง อย่าง
น้อย 1 อาชีพ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
134,200

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
1
4
1

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีงบประมาณ 2562
1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้ปฏิบัตงิ าน โครงการสถานศึกษาสีขาว
2) นิเทศติดตาม ผลการดาเนินงานโครงการ
3) การรับรองและประเมินผล ประกาศเป็น
สถานศึกษาสีขาว
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
5) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาศักยภาพ
ชมรม To be number one ในสถานศึกษา
6) การสนับสนุนสถานศึกษาเข้าประกวดชมรม
To be number one และ To be number
one IDOL ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

1.เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
ให้มคี วามเข้มแข็งและยั่งยืน
3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้แก่สถานศึกษา
ในการนาไปพัฒนาและสร้างระบบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพื้นที่

เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วม
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ได้รับการพัฒนาทักษะ ขั้นตอน
และกระบวนการดาเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขา
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการและรับการ
ประเมินผลประจาปี เพื่อ
ประกาศเป็นสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- นักเรียน นักศึกษา ใน
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการแก้ไขปัญหาเรือ่ งยา
เสพติด

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน
และนักศึกษา ภาคีเครือข่ายที่เข้า
ร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มี
ความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย 80
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการและรับการ
ประเมินผลประจาปี เพื่อประกาศ
ให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

หมายเหตุ * ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
* 1 โครงการต่อหนึ่งแถวและ 1 คอลัมน์

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
607,900

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
1
4
1

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1.โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสถานศึกษาระดับเล็ก&อาชีวศึกษา
เพื่อรองรับ “ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC)”
1) การจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้บริหาร
ข้าราชการครู และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มี
ความเข้าใจในประเด็นความเข้มแข็งของการ
เรียนสายอาชีพ และสร้างค่านิยมการเรียนสาย
อาชีพ การศึกษาเพื่อการมีงานทา
2) การสร้างคุณค่าของการเรียนสายอาชีพ จบ
มาแล้วมีงานทา มีรายได้
3) การเปิดโอกาสให้นักเรียนทดลองเรียนสาย
อาชีพในสถานศึกษา
4) การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มสี มรรถนะทางการสอนสายอาชีพ
5) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Central Lab)
6) การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการมีงานทา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

1) เพื่อเพิ่มปริมาณสัดส่วนผู้เรียน
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนสายอาชีพ: สายสามัญ ใน
1) นักเรียนระดับชั้น
จังหวัดระยอง เท่ากับ 40 : 60
มัธยมศึกษาตอนต้น
2) เพื่อกาหนดแนวทางและสร้าง
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มาตรการจูงใจให้นักเรียนมาเรียน
นักศึกษาสายอาชีพที่มผี ลการ
สายอาชีพมากยิ่งขึ้น
เรียนเกรดเฉลี่ย มากกว่า 2.70
3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ทางการศึกษาในสังกัด
ในจังหวัดระยอง ให้จดั การเรียนการ หน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอนในระดับอาชีวศึกษาด้วยระบบ ที่มคี วามรูพ้ ื้นฐานงานสอนสาย
ทวิภาคี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ อาชีพ
เลือกอาชีพได้กอ่ นเลือกวิชาเรียน 3) ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
4) เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบการ เชิงคุณภาพ
เรียนคุณภาพการจัดการเรียนการ 1) นักเรียนระดับชั้น
สอนสายอาชีพในจังหวัดระยองให้มี มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มาตรฐานเทียบเท่าสากล สอดคล้อง มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
กับความต้องการของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง
ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและ
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ภาคธุรกิจด้านการบริการในกลุ่ม
ทางการศึกษาในสังกัด
ประเทศ AEC สอดคล้องกับทิศทาง หน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายThailand 4.0
ทุกแห่งและ สายอาชีวศึกษา

หมายเหตุ * ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
* 1 โครงการต่อหนึ่งแถวและ 1 คอลัมน์

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ
2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรมางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
3.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทาง
การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการบริหาร
สถานศึกษาแบบทวิภาคี
เชิงคุณภาพ
1) สัดส่วนจานวนผู้เรียนสาย
อาชีพ : สามัญปีการศึกษา 2562
เท่ากับ 40:60
2.) ร้อละ 100 ของผู้สมัครเรียน
สายอาชีพ เรียนจบครบหลักสูตร
และมีงานทา
3.) ศูนย์การเรียนรู้ (Central Lab
จานวน 2 ศูนย์ อาเภอแกลง
อาเภอเมือง)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
25,046,000

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
2
3
2

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1.โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง
1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
2) สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1) เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง
2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ น
ด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน
3) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา
และนาสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
1) ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนจังหวัดระยอง จานวน 4
ครัง้
2) สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร 1 ครัง้
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในระบบจังหวัดระยอง มี
ความรูค้ วามเข้าใจในนโยบาย
และแนวทางการดาเนินงาน
การจัดการศึกษาของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
2) ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในระบบจังหวัดระยอง มีโอกาส
รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
- จานวนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนาครบ
ตามจานวนที่กาหนด ค่าเป้าหมาย
32 คน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาสามารถนาความรู้
ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
กับโรงเรียนของเองและสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

(6)
133,760

(7)
สป.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
3
2
3

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)
(6)

2. โครงการ เข้าอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
CGIA หลักสูตรFundamental และหลักสูตร
Intermediate ของกรมบัญชีกลาง
1) อบรมหลักสูตร Fundamental
2) อบรมหลักสูตร Intermediate
3) อบรมหลักสูตร Advanced
4) อบรมหลักสูตร Comprehensive

1) เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง
2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ น
ด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน
3) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา
และนาสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จานวน 2 คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้ตรวจสอบภายในนา
ความรูท้ ี่ได้รับมาพัฒนางาน ให้
คาปรึกษา แนะนาให้กบั
หน่วยงานและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

เชิงคุณภาพ
1) จานวนเจ้าที่ตวจสอบภายในได้
เข้ารับการอบรมครบตาม
หลักสูตรตาม ค่าเป้าหมาย
จานวน 2 คน
2) จานวนเจ้าที่หน้าในหน่วย
ตรวจสอบภายในสามารถนา
ความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ปฏิบัตหิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่า
เป้าหมายจานวน 2 คน
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในนาความรูท้ ี่ได้รับ
มาใช้ปฏิบัตงิ านได้
2) ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในให้คาปรึกษา
แนะนา ได้อย่างถูกต้อง

247,100

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
สป.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
3
2
3

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวัย
3.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
มีพฒ
ั นาการทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐาน/
ก่อนวัยเรียน
1) ส่งเสริม/พัฒนาการจัดประสบการณ์ ตาม ตัวชี้วดั ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2) เพื่อส่งเสริม/พัฒนา
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั หลักสูตรปฐมวัย 2560
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู
2) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งการ
ปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความ
จัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
เข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3) นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย 3) เพื่อส่งเสริม/พัฒนาสถานศึกษา
4) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัยมีคุณภาพในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4) เพื่อให้พอ่ แม่/ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยตระหนัก มีความรู้ และเห็น
ความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดูที่
สอดคล้อง พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
5) เพื่อจัดตั้งศูนย์การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยประจาอาเภอ สาหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู/้ พัฒนาศักยภาพครู/
สถานศึกษาและผู้เกีย่ วข้องในการจัด
การศึกษาปฐมวัย
6) นิเทศ กากับ ติดตาม การจัด
ประสบการณ์/การพัฒนาครูและ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1) ผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกคนคน ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการทุกด้านตามเกณฑ์
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ของหลักสูตร
2) โรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับปฐมวัยทุก
โรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
3) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้รับการ
อบรม/พัฒนาเกี่ยวกับจัดทาและพัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ทีส่ อดคล้องกับ
พัฒนาการแต่ละช่วงวัย
4) พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุกคน มี
ความตระหนักและความรู้ในความสาคัญของ
การอบรมเลี้ยงดูทสี่ อดคล้องกับพัฒนาการ
ในแต่ละช่วงวัย
5) ศูนย์การพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยประจาอาเภอ จานวน 8 ศูนย์
6) ครู/สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาระดับ
ปฐมวัย ร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศ กากับ
ติดตาม
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพฒ
ั นาการทุก
ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ของ
หลักสูตร
2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้อง มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทาและพัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
2560 ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
และพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
3) พ่อแม่/ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยตระหนัก
มีความรู้ และเห็นความสาคัญของการอบรม
เลี้ยงดูทสี่ อดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วง

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกคน
คน ได้รับการประเมินพัฒนาการทุกด้านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ของหลักสูตร
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับ
ปฐมวัยทุกโรงเรียน มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
3) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ได้รับการอบรม/พัฒนาเกี่ยวกับจัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการแต่
ละช่วงวัย
4) ร้อยละ 100 ของพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ทุกคน มีความตระหนักและความรู้ใน
ความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดูทสี่ อดคล้องกับ
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
5) ร้อยละ 100 ของศูนย์การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยประจาอาเภอ จานวน 8 ศูนย์
6) ร้อยละ 80 ของครู/สถานศึกษาทีจ่ ดั
การศึกษาระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศ กากับ
ติดตาม
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ของหลักสูตร
2.) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทา
และพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วดั และพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
3) ร้อยละ 100 ของพ่อแม่/ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยตระหนัก มีความรู้ และเห็นความสาคัญ
ของการอบรมเลี้ยงดูทสี่ อดคล้องกับพัฒนาการ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
1,409,240

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
3
4
3

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

4.โครงการสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนา
นวัตกรรมที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1
1) ประชุมวางแผนคณะทางาน
2) จัดค่ายพัฒนาครูและศึกษาดูงานสถานศึกษา
3) สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2
1) สร้างเครือข่ายทีมพัฒนาสะเต็มศึกษา (Stem
Education Team) ในสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
2) สร้างเว็บไซต์และกลุ่มไลน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนสะเต็ม
ศึกษาให้กบั สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 4
1) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนรูส้ ะเต็มศึกษา
กิจกรรมที่ 5
1) ประกวดและจัดแสดงผลงานการจัดการ
เรียนรูส้ ะเต็มศึกษาผ่านเว็บไซต์
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1. เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและ
พัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรูใ้ น
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาด้วย
การเรียนรูแ้ บบสะเต็มให้กบั ครูใน
จังหวัดระยอง
2. เพื่อกระตุ้นความริเริม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
และงานวิจยั ปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องครูในจังหวัด
ระยอง

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
- ครูในสังกัดหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดระยองทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จานวน 90
คน
เชิงคุณภาพ
1.ครูในสังกัดหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดระยองทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีความ
เข้าใจและสามารถพัฒนา
สมรรถนะด้านการเรียนรูใ้ น
กระบวนทัศน์ใหม่ทาง
การศึกษาด้วยการเรียนรูแ้ บบ
สะเต็ม
2.ครูในสังกัดหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดระยองทั้ง
ภาครัฐและเอกชนพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทั้งการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาและงานวิจยั
ปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน
3.สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของครูในสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
ระยองทั้งภาครัฐและเอกชน
จานวน 90 คน
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของครูในสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
ระยองทั้งภาครัฐและเอกชนมี
ความเข้าใจและสามารถพัฒนา
สมรรถนะด้านการเรียนรูใ้ น
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา
ด้วยการเรียนรูแ้ บบสะเต็ม
2) ร้อยละ 100 ของครูในสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
ระยองทั้งภาครัฐและเอกชน
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทั้งการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาและ
งานวิจยั ปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน
3) ร้อยละ 80 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยองมี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
730,840

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
3
4
3

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

5. โครงการ ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
1) อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู
2) สรุป รายงานผลการดาเนินงาน

เพื่อให้ขา้ ราชการครูที่บรรจุใหม่ ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่
มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใน ในปีงบประมาณ 2560 - 2561
การจัดการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนและสร้างความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมารย หลักปฏิบัติ
ราชการ การปรับพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ร้อยละ 90 ของข้าราชการครู
บรรจุใหม่ มีความรูค้ วามเข้าใจใน
กฎ ระเบียบและการปฏิบัตงิ านได้
อย่างถูกต้อง แม่นยา

6. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
2) ศึกษาดูงาน
3) รายงานผลโครงการ

1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ
ของบุคลากรในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง
2.เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและ
ขวัญกาลังใจการปฏิบัตงิ าน
3.เพื่อสร้างความผูกพันต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์กร

1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยองที่เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในภาพรวม
3. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัตงิ านเพิ่มสูงขึ้น

เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
จานวน 65 คน
เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่
จาเป็นต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
2) บุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เกิด
ความผาสุกและมีขวัญกาลังใจ
การปฏิบัตงิ าน
3) บุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เกิด
ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน
และองค์กร

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สป.

ศธจ.ระยอง

126,400

430,000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
3
2
3

3

2

3

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

หมายเหตุ * ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
* 1 โครงการต่อหนึ่งแถวและ 1 คอลัมน์

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1.คัดเลือกและติดตามช่วยเหลือนักเรียนทุน
พระราชทานและทุนการศึกษาอื่นๆ
1) ประชุมครูรับผิดชอบงานทุนการศึกษา
เพื่อชี้แจงแนวทาง
การปฏิบัตใิ นการขอรับทุนการศึกษา
2) ออกประเมินและคัดเลือกทุน
พระราชทานและทุนทางการศึกษาอื่น ๆ
3) ดาเนินการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียน
รับทุนพระราชทานและทุนทางการศึกษาอื่น ๆ
4) รายงานผลการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

1) เพื่อติดตาม รวบรวมข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของนักเรียนผู้ขอรับ
ทุนการศึกษา
2) เพื่อให้เกิดความยุตธิ รรม ใน
การพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือก
ผู้รับทุนการศึกษา
3) เพื่อติดตามช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคระหว่างเรียนของ
ผู้รับทุนการศึกษา
4) เพื่อให้มกี ารประสานงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เชิงปริมาณ
- เด็กนักเรียนที่เรียนดี , มี
ความพฤติดี , ความพร้อมที่จะ
เข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ , เด็กยากจนและด้อย
โอกาสทางการศึกษาได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและใน
ระดับที่สูงกว่า
- ประชากรวัยเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัด
จบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
เชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

หมายเหตุ * ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
* 1 โครงการต่อหนึ่งแถวและ 1 คอลัมน์

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1.ร้อยละ 80 ของอัตราการเรียน
ต่อในพื้นที่ห่างไกล
2.ร้อยละ 80 ของอัตราการเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้น

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
379,200

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
4
4
4

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะใน เพื่อสร้างจิตสานึกความมีส่วนร่วม
สถานศึกษาและชุมชน
ของชุมชนในการจัดการขยะอย่างมี
1) ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการขยะ
2) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในจังหวัด
ระยอง

หมายเหตุ * ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
* 1 โครงการต่อหนึ่งแถวและ 1 คอลัมน์

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
1.นักเรียน ครู ชุมชน ผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัด
ระยอง จานวน 2,000 คน
2.ชุมชน สถานที่ราชการ
เอกชน ในจังหวัดระยอง
จานวน 304 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียน ครู ชุมชน ผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัด
ระยอง มีส่วนร่วมของชุมชนใน
การริหารจัดการขยะ
2.ชุมชน สถานที่ราชการ
เอกชน ในจังหวัดระยอง มีการ
บริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. ชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2. สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ระยองมีตน้ แบบของการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
เชิงคุณภาพ
1. มีสถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดระยองที่เป็นต้นแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยสามารถเป็น
แบบอย่างได้
2. มีกลุ่มในชุมชน เพื่อให้ความรู้
การจัดการวัสดุของชุมชน และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
1,499,800

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
5
4
5

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1.โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ แนว
ทางการจัดการศึกษา และการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
2) เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
3) เพื่อวางแผนการจัดการศึกษา
และพิจารณาเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา จานวน 11 คน
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15
คน
เชิงคุณภาพ
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา และมียทุ ธศาสตร์เพื่อเป็น
แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท สามารถขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาในจังหวัดระยองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของจานวน
คณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ครบตามจานวน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 95 ของการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท และขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาในจังหวัดระยองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
287,920

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเชิงพื้นที่
1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะทางานสร้าง
เครือ่ งมือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด
2) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะทางานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไข บันทึก
และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ระดับจังหวัด
3) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารหัวหน้าหน่วยงานทาง
การศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล
พร้อมกาหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล
4) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
สารสนเทศทางการศึกษา
5) จัดทาเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับจังหวัดและใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
6) การประเมินผลโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1. เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาของทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้บริการ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาของจังหวัดแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัด ทุกสังกัด จานวน 10 คน
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา หน่วยงานละ 2
คน
3) เจ้าหน้าที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง จานวน 10 คน
4) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เชิงพื้นที่ จานวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานทาง
การศึกษา ในจังหวัดทุกสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เชิงพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็น
เอกภาพ ลดความซ้าซ้อน มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยง่าย

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่
จัดการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วม
ประชุมปฏิบัตกิ าร
จัดทาฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาครบถ้วน
2) ร้อยละ 100 ของระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาเชิงพื้นที่
มีความครอบคลุมครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของหน่วยงานที่จดั
การศึกษาสามารถนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
142,800

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดระยอง
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ของจังหวัดระยอง
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดระยอง แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ของจังหวัดระยอง และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
2) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี จังหวัดระยอง (แผนใช้เงิน) และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง (แผนใช้เงิน)
3) ติดตาม ประเมินผลโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

1. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดระยอง จัดการศึกษาไปใน
ทิศทางเดียวกัน เกิดความ
เชื่อมโยงในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ทุกสังกัดในจังหวัดระยอง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของจังหวัด ให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่กาหนด

เชิงปริมาณ
1) หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
และ/หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดระยอง จานวน 20 คน
2) ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 20
คน
3) เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
และหน่วยงานทางการศึกษา มี
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเป็น
เครือ่ งมือในการกาหนดทิศทางการจัด
การศึกษาในแต่ละปี
2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ใช้แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี เป็น
กรอบในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานทาง
การศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัด

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1) จานวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดระยอง 100 เล่ม
2) แผนปฏิบัติการประจาปี จังหวัด
ระยอง 100 เล่ม
3) แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
100 เล่ม
4) แผนปฏิบัติการประจาปี จังหวัด
ระยอง (แผนใช้เงิน) 100 เล่ม
5) แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
(แผนใช้เงิน) 100 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
2) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด นานโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
268,750

(7)

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

4.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเข้ารับการ
ประเมินภายนอกรอบที่ 4
1) ส่งเสริมสถานศึกษาเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
2) งานวิจยั วิธปี ฏิบัตทิ ี่ดที ี่สุดของ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
สถานศึกษา เข้ารับการประเมิน
ภายนอกรอบที่ 4

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด
ระยอง จานวน 53 แห่ง ที่ครบรอบ
การประเมิน 5 ปี เข้ารับการประเมิน
ภายนอกด้วยความสมัครใจ
เชิงคุณภาพ
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนมีความ
มั่นใจต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนทุก
สังกัดในจังหวัดระยอง จานวน 53
แห่ง ที่ครบรอบการประเมิน 5 ปี
เข้ารับการประเมินภายนอกด้วย
ความสมัครใจ
เชิงคุณภาพ
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนมีความ
มั่นใจต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
415,000

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

5. โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัด
1) ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัด ระดับจังหวัด
2) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัตงิ านใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1) เพื่อให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา องค์คณะบุคคล และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิรูปการศึกษา
ระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนว
ทางการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัด

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
1) หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด จานวน 15 คน
เจ้าหน้าที่ 15 คน ระยะเวลา 1
ครัง้ ๆ ละ 1 วันต่อเดือน รวม 12 วัน
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 30 คน
ระยะเวลา 1 ครัง้ ๆ ละ 1 วันต่อ
เดือน รวม 12 วัน
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัตงิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 30 ของจานวน
หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัด ที่เข้าร่วมประชุมตาม
กาหนด
2) ร้อยละ 30 ของจานวน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของหัวหน้า
หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีความรูค้ วาม
เข้าใจ ปฏิบัตงิ านได้ถกู ต้องตาม
ระเบียบ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
284,400

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านใน
การดาเนินงานตัวชี้วดั และการปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะกรรมการ/
คณะทางานเพื่อดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ าน ในการดาเนินงานตัวชี้วดั การปฏิบัติ
ราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1.เพื่อให้การดาเนินงานตัวชี้วดั การ
ปฏิบัตริ าชการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและตัวชี้วดั ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี พ.ศ.
2562 และใช้เป็นเครือ่ งมือและ
แนวทางพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
2.เพื่อรวบรวมสรุปผลการ
ดาเนินงานในรอบปีของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
3.เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้
หน่วยงานต้นสังกัด ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ทราบ

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
- ติดตาม การดาเนินงานตัวชี้วดั การ
ปฏิบัตริ าชการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
และตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี พ.ศ. 2562
เชิงคุณภาพ
- เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1) จานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง ที่เข้าร่วมประชุมตาม
กาหนด
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีความรูค้ วาม
เข้าใจ ดาเนินงานตัวชี้วดั การ
ปฏิบัตริ าชการและแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี พ.ศ.2562

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
30,200

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

7.โครงการการจัดกิจกรรมวันสาคัญ และการ
สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีตา่ งๆ
1) จัดกิจกรรมสาคัญในสานักงาน
2) เข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ และ
เอกชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1) เพื่อให้ขา้ ราชการ และลูกจ้างใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
มีกจิ กรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในจังหวัด
2) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของข้าราชการระหว่างหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมด้าน
ต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชนในจังหวัด
เชิงคุณภาพ
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มี
ความคล่องตัวในการจัดกิจกรรม
สาคัญต่าง ๆ และมีการบริหารงาน
แบบบูรณาการ

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของข้าราชการและ
ลูกจ้างในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง ได้ร่วมทากิจกรรม
ทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของข้าราชการและ
ลูกจ้างในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กบั หน่วยงาน

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
100,000

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

8.โครงการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบ
เครือข่ายกับหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
1) จัดทาวารสารและแผ่นพับ
2) บันทึกภาพนิ่ง การกระจายเสียง งานพิธกี ร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
3) จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
4) จัดทา VTR สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยองประเมินผลโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1.เพื่อเผยแพร่ขา่ วสาร ภารกิจการ
บริหารงาน ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดใน
สาธารณชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
นโยบาย การบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัด
การศึกษาให้หน่วยงานทางการศึกษา
ในสังกัด หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ
เอกชน องค์กร และประชาชน ได้รับ
ทราบ

เชิงปริมาณ
1) เผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การ
บริหารงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง
และเว็บไซด์ของสานักงาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
2) เผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
E-news ทุกวัน
3) เผยแพร่ข่าวสารทางบอร์ด ป้าย
ประกาศของสานักงาน จานวน 2 บอร์ด
4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวารสารข่าว
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้ง ๆ ละ 200
ฉบับ
เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และผู้เกีย่ วข้องมีความรู้
ความเข้าใจ
2) องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน
และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
การทางการศึกษาทุกหน่วย ได้รับ
ทราบข่าวสารของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
2) ร้อยละ 100 องค์กรภาครัฐ
เอกชน ประชาชนทั่วไป ในจังหวัด
ระยอง ได้รับทราบข่าวสารของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 หน่วยงานการ
ทางการศึกษาทุกหน่วย มีความรู้
ความเข้าใจในภารกิจงาน ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
2) ร้อยละ 100 องค์กรภาครัฐ
เอกชน ประชาชนทั่วไป ในจังหวัด
ระยอง มีความรูค้ วามเข้าใจใน
ภารกิจงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
82,000

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

9.โครงการการบริหารจัดการสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าประปา
- อินเตอร์เน็ต
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าโทรศัพท์
2) งบประจา
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร/เครือ่ งพิมพ์
3) ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าซ่อมและบารุงรถยนต์ราชการ
- วัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1) เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง มีงบประมาณค่า
สาธารณูปโภคเพียงพอกับรายจ่าย
2) เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง มีระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
1) ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และค่า
อินเตอร์เน็ต)
2) ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3) ค่าวัสดุสานักงาน
4) ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงและ ค่าพาหนะ
5) ค่าซ่อมและบารุงรถยนต์ราชการ
เชิงคุณภาพ
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง มีการ
บริหารจัดการสานักงานที่มี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง มีการ
บริหารงบประมาณที่เพียงพอกับ
รายจ่าย

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
2,529,000

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

10.โครงการการพัฒนาระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) จัดซื้อโปรแกรมระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-office)
2) จัดทาคู่มอื โปรแกรม e-office
3) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานวางแผน
การดาเนินงาน ติดตาม และ ประเมินผล
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารใช้โปรแกรมระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) แก่บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1) เพื่อจัดหาโปรแกรมระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใช้ใน
การปฏิบัตงิ านสารบรรณของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
จานวน 1 ระบบ
2) เพื่อดาเนินการรับ – ส่งหนังสือ
ราชการระหว่างหน่วยงานให้สามารถ
เชื่อมโยงการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
3) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการผ่านระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
มีระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-office) จานวน 1 ระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านและมี
การบริหารจัดการที่ดี
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการใช้
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-office) แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
1) เพื่อการบูรณาการและการ
เชื่อมโยงระบบไปยังหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานภายนอก
สมารถรองรับภารกิจในการปฏิบัตงิ าน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2) บุคลากรทุกระดับสามารถเรียนรู้
และเข้าใจการใช้งานระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
- มีระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ านและมีการ
บริหารจัดการที่ดี จานวน 1 ระบบ
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจการใช้
โปรแกรมฯ และมีความพึงพอใจ
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-office) ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของประสิทธิภาพต่อการ
ให้บริการระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
- ร้อยละของประสิทธิภาพต่อการ
เข้าถึงช่องทางการติดต่อ สื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงภารกิจในการ
ปฏิบัตงิ านของหน่วยงานต่าง ๆ
ให้รวดเร็ว

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
79,700

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

11.โครงการการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1) เพื่อให้การบริหารจัดการก่อนหลังการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
เอกสาร ข้อมูล ที่ถกู ต้อง

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงคุณภาพ
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เชิงปริมาณ
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดระยองได้ตาม
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของกศจ.ระยอง
ได้เข้าร่วมประชุมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย
บรรลุวตั ถุประสงค์

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
630,300

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

12.โครงการประชุมสัมมนากรรมการในองค์
คณะบุคคล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานวางแผน
การดาเนินงาน และการติดตาม ประเมินผล
2) จัดทาเอกสาร/คู่มอื การประชุมสัมมนา
คณะกรรมการในองค์คณะบุคคล
3) ดาเนินโครงการการศึกษาดูงานและการ
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการในองค์คณะบุคคล

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
คณะกรรมการในองค์คณะบุคคล มี
ความพร้อมและมีบทบาทในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่อย่างมีเอกภาพอย่าง
สอดคล้องกัน
2) เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ การ
จัดประสบการณ์ และการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การพัฒนาการศึกษาร่วมกันในองค์
คณะบุคคล
3) เพื่อบูรณาการการปฏิบัตภิ ารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนดและตาม
อานาจหน้าที่ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มอบหมายแบบมุ่งประสิทธิผล

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
- จัดประชุมสัมมนากรรมการในองค์
คณะบุคคลและการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง ทั้ง 3 คณะ และ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ ผู้อานวยการกลุ่ม
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
จานวน 45 คน เป็นเวลา 2 วัน
เชิงคุณภาพ
1) กรรมการในองค์คณะบุคคลของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง มี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีเอกภาพ สอดคล้องกันอย่างมี
ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล
2) การขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด
ระยอง มีการพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือ

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 80 ของจานวนกรรมการ
ในองค์คณะบุคคล คณะผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
และการประชุมสัมมนาฯ
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการในองค์คณะบุคคล
คณะผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง มีความรู้
ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนด และมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัดระยอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล
2) ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจ
ของที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
และการศึกษาดูงาน

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
132,050

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

13.โครงการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 3 เขต
2) ประชุม อกศจ. ระยอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เพื่อให้การประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

เชิงปริมาณ
1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง จานวน 11 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 56 คน
เชิงคุณภาพ
- คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
พิจารณากลั่นกรองสิทธิประโยชน์และ
ระบบการบริหารงานบุคคล

ร้อยละ 90 ของการบริหารงาน
บุคคลเกิดประโยชน์ตอ่ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับประโยชน์

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

(6)
281,000

(7)
สป.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

14.โครงการการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการย้าย
1) ประชุมปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์เอกสารผู้ขอย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปด้วย
2) กิจกรรมหลัก ประเมินศักยภาพผู้บริหาร
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุตธิ รรม
สถานศึกษาที่ขอย้าย
เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง จานวน 11 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 56 คน
เชิงคุณภาพ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
พิจารณากลั่นกรองสิทธิประโยชน์และ
ระบบการบริหารงานบุคคล

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของจานวน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการ
พิจารณาย้ายมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.
ศ.กาหนดทุกราย
2) สถานศึกษามีผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มคี วามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการศึกษาครบทุก
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ
การพิจารณาย้ายเป็นผู้มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
2) สถานศึกษามีผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่มคี วามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการศึกษา

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
87,300

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

15.โครงการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1) ประชุมปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์เอกสารข้อมูลผู้
ขอย้าย และจัดทาบัญชีรายละเอียดผู้ขอย้าย

เพื่อให้การดาเนินการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์
ยุตธิ รรม เกิดประโยชน์สูงสุด

เชิงปริมาณ
1. จานวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้ยา้ ย มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
ก.ค.ศ.กาหนดทุกราย คิดเป็นร้อยละ
100
2. จานวนสถานศึกษามีครูตามเกณฑ์
อัตรากาลัง และตรงตามสาขาวิชาเอก
ที่สถานศึกษาขาดแคลน คิดเป็นร้อย
ละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพิจารณาย้าย มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
ก.ค.ศ.กาหนด
2. สถานศึกษามีครูที่มคี วามรู้
ความสามารถเหมาะสม ตรงตามสาขา
วิชาเอกที่สถานศึกษาขาดแคลน ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึ้น

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของจานวนครูที่
ได้ยา้ ย มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.
กาหนดทุกราย
2. ร้อยละ 80 ของจานวน
สถานศึกษา มีครูครบตามเกณฑ์
อัตรากาลัง และตรงตามสาขา
วิชาเอกที่สถานศึกษาขาดแคลน
เชิงคุณภาพ
1. ครูที่ได้รับการพิจารณาย้าย มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2. สถานศึกษามีครูที่มคี วามรู้
ความสามารถเหมาะสม ตรงตาม
สาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาขาด
แคลน ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)

(7)

(8)
ศธจ.ระยอง

7,200.00

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

16.โครงการ สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตาแหน่งครูผู้ช่วย
1) กิจกรรมหลักรับสมัครสอบแข่งขัน
2) กิจกรรมหลัก ดาเนินการสอบแข่งขันและ
บรรจุแต่งตั้ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อให้การสอบแข่งขัน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด 2.
เพื่อให้สถานศึกษามีขา้ ราชการครู
สายงานการสอนครบตามตาแหน่ง
ว่าง ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาที่
ต้องการ

เชิงปริมาณ
1) ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย สอบ
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2) สถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดระยอง มีขา้ ราชการครูสาย
งานการสอน ครบตามตาแหน่งว่าง
และตามกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาที่
ต้องการ
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษา มีขา้ ราชการครูตรงตาม
กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาที่ตอ้ งการและ
ขาดแคลน สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ยา่ งมีประสิทธิภาพ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานของ
ประเทศ

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของจานวน
ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่สอบผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีขา้ ราชการครูสายงานการสอน
ครบตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชา
ที่ตอ้ งการและขาดแคลน
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน
อย่างเพียงพอทุกกลุ่มวิชา จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 80 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
4,566,300

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

17.โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

1. เพื่อเสนอแนะและจัดทาข้อ
ยุทธศาสตร์ การวางแผนแนว
ทางการจัดการศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท
2. เพี่อจัดทากรอบการประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดระยอง
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท รวมถึง การ
ติดตามประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรูต้ า่ งๆ

เชิงปริมาณ
1. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ จานวน 11 คน
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15
คน
เชิงคุณภาพ
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา และมียทุ ธศาสตร์เพื่อเป็น
แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท สามารถขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาในจังหวัดระยองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของจานวนคณะ
กรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ครบตามจานวน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 95 ของการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ สามารถ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท และ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใน
จังหวัดระยองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
287,920

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ)

แบบฟอร์ม (แผนงานพื้นฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

18.โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดเน้น นโยบายของภาครัฐ
- ติดตามและประเมินผลจุดเน้น นโยบายของ
ภาครัฐ/นิเทศ การจัดการศึกษา/งานวิชาการ/
ส่งเสริมสถานศึกษาที่ครบรอบการประเมิน
ภายนอก 5 ปี/พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1. เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
จุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกาธิ
การของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดระยอง
2. เพี่อนิเทศการดาเนินงานตาม
จุดเน้นและนโยบายการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
ระยอง
3. เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบ
การประกันคุณภาพกับหน่วยงานที่มี
สถานศึกษาครบรอบ 5 ปี ของการ
ประเมินภายนอก

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
- ทุกหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดระยองได้รับการติดตาม การ
ดาเนินงานตามจุดเน้น
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงานทางการศึกาในจังหวัด
ระยอง ได้รับการนิเทศ ติดตาม อย่าง
น้อย 2 เดือน/ครัง้
2. สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการ
ประเมินจาก สมศ.

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มี
ข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(6)
200,000

(7)
สป.

(8)
ศธจ.ระยอง

10,411,840
หมายเหตุ * ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
* 1 โครงการต่อหนึ่งแถวและ 1 คอลัมน์

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(9)
ศธ. (10) สป. (11)
6
6
6

ส่วนที่ 5
กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
5.1 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ที่จัดทาขึ้นนี้ จะประสบความสาเร็จได้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องนาสู่การปฏิบัติ โดยมีกลไก แนวทางและกระบวนการ
ขับเคลื่อน ดังนี้
1)
สร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งนโยบายรั ฐ บาล แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดที่จัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนา
จังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัด ดาเนินงาน
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยการแปลงยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ สู่ โ ครงการ/กิ จ กรรม ที่ จ ะน าไปสู่ ผ ลส าเร็ จ ตาม
เป้ า ประสงค์ และตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ที่ มี ค่ า เป้ า หมายที่ ชั ด เจนในแต่ ล ะปี ง บประมาณ รวมทั้ ง ก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ด้วย
3) ศึกษาธิการจังหวัด ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นาการศึกษาระดับจังหวัด มีความมุ่งมั่น
จริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยดาเนินการชี้แจง สร้างความรู้
ความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึ กษาจังหวัด ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
4) หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
5) ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม สร้างขวัญกาลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชย
ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ดาเนินงานได้ประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพ
5.2 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการนาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสาคัญดังนี้
1) แต่งตั้งคณะทางาน คณะกรรมการที่สาคัญ ๆ ได้แก่ คณะทางานสร้างเครื่องมือการ
ติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษา ทุกสังกัด เป็นต้น
2) กาหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ ละปีงบประมาณ
หรือปีการศึกษา
3) สร้ างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างส านักงานศึกษาธิการภาค/
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อประโยชน์ ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

- 102 4) เสริมสร้างกลไกการติดตาม และตรวจสอบสาธารณะให้กับภาคประชาชน โดยการ
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ตรวจสอบความโปร่งใสและ
ความสาเร็จของงาน
5) ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับแผน
หรือจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในห้วงต่อไป
6) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ

รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ผู้รวบรวม/เรียบเรียง
นางสาวจตุพร ขันนอก
นางสาวชลลดา เตชะบวรุกล
นางสาวดาวนภา หัทยานนท์

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

