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บทสรุปผู้บริหาร 

  จากสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้าง  
ขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรค 
ต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ ท าให้เกิด
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขึ้น โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560     
ให้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 และ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 
พุทธศักราช 2559 ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และ
ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ดังต่อไปนี้ (2) ก าหนดยุทธศาสตร์          
แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ
ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา  

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณ) ตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการและขั้นตอนของการวางแผน ซึ่งจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอก 
ส่วนใหญ่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา โดยพบว่า ด้านพฤติกรรมลูกค้า มีโอกาสและเอ้ือต่อการจัดการศึกษา     
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านการเมืองและกฎหมาย ตามล าดับ 
ส าหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา คือด้านเศรษฐกิจกล่าวคือ ถึงแม้ว่าจังหวัด
ระยอง จะเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดของประเทศ แต่ยังพบว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา           
อันเนื่องมาจากการให้ความส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง      
อย่างต่อเนื่องของภาคส่วนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า 
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการด าเนินการจัดการศึกษามากที่สุด ได้แก่ ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ รองลงมาได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน และด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน ตามล าดับส าหรับจุดอ่อน
ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา คือ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กล่าวคือ
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา ยังไม่ได้เกิดจากความต้องการของบุคลากรโดยแท้จริง อย่างไร
ก็ตาม เมื่อสังเคราะห์และประเมินสถานภาพภาพรวมของการจัดการศึกษาของหน่วยงานในจังหวัดระยอง 
พบว่า อยู่ในสถานภาพที่มีโอกาส และเป็นจุดแข็ง (เอ้ือและแข็ง) มากกว่ามีอุปสรรคและเป็นจุดอ่อน 

  ดังนั้น ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระยอง จึงได้น าข้อเสนอแนะ           
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ “คุณธรรมน าสังคมแห่งการเรียนรู้  สู่คุณภาพผู้ เรียนและชีวิตอย่างสมดุล         
รักษ์ระยอง บนวิถีประชาคมโลก” 



-2- 
เป้าประสงค์ 

ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นระยอง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลก  
อย่างมีความสุข 
 เป้าประสงค์การศึกษาการจัดศึกษาแต่ละระดับ 
  ระดับปฐมวัย : รักระยอง มองประชาคมโลก 
  ระดับประถมศึกษา : ภูมิใจในความเป็นระยอง รู้จักประชาคมโลก 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รักษ์ระยอง อยู่ร่วมกับประชาคมโลก 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา : พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน 
บนพื้นฐานความเป็นประชาคมโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีจิตส านึก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ  
ความเชื่อค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
อย่างสันติและสงบสุข 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก 
    และการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
    (Civic Education) เพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราม 
    การทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มข้ึน 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 
    โดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
   ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด 
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

         อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมปลอดภัย และสมานฉันท์ 
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3. ส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั้งการยอมรับและเห็นคุณค่า 
   ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลก 
และการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  

ตัวช้ีวัด 
1. มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 
2. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
3. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตรส์ุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน 
   สังคมศาสตร์ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 
    ประเทศเพ่ิมข้ึน 
6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมูลความต้องการ 
    ก าลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
7. ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
8. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    หรือเทียบเท่าข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
9. ร้อยละของก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
10. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) 
     ภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมข้ึน 
11. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 
     1 ปี เพ่ิมข้ึน 
12. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ 
     ของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
13. ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียน 
     ในโรงงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การผลติและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่ส าคัญ 
   จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
2. ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยท างานและเพ่ิมผลิตภาพ 
   ของก าลังแรงงาน 
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3. พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    ในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4. ปรับทิศทางการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาและบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
5. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ  
    และการพัฒนาประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ  

     และครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐาน 
 วิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 

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 เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามช่วงวัย 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
8. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นระยองตามเป้าหมายที่ก าหนด 

© รักระยอง (ปฐมวัย) 
© ภูมิใจในความเป็นระยอง (ประถมศึกษา) 
© รักษ์ระยอง (ม.ต้น) 
© พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน (ม.ปลายขึ้นไป) 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาความรู้ 
10. ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องกับช่วงวัย 
11. ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
12. ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีอัตราครูต่อนักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
13. ร้อยละของ ผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตาม 
      ความต้องการ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
14. ร้อยละ ของผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจดี 
     ต่อการปฏิบัติงาน 
15. ร้อยละของครูผู้สอน สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ทั้งหลักวิชาการ คุณธรรม  
                     จริยธรรม และบริบทเชิงพื้นที่ 
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ 
                     ด้วยตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นระยอง 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความ 

                               ต้องการ และจัดสรร/เกลี่ยอัตราก าลังให้เพียงพอตามเกณฑ์ 
 กลยุทธ์ที่  6 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากร 
                               ทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาคในการรับบริการการศึกษาและเรียนรู้ 

      ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการออกกลางคันลดลง 
2. อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
3. ร้อยละของหน่วยงานอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ 
4. ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ 
5. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษา 
    ในจังหวัดระยอง ประกอบอาชีพในสถานประกอบการจังหวัดระยอง 
7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบทวิภาคี/ทวิศึกษา 
8. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 
9. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มประชากรวัยเรียนทุกประเภท 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่  3 สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่ และความต้องการของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง  

และเป็นปัจจุบันเพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม 
และประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท า มีคุณธรรม 

จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก 
    ในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ 
    ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
6. ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
7. จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มข้ึน 
8. จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน 
9. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
   กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 
1. สร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง 
   กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของกาเติบโต 
   บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
   กับสิ่งแวดล้อม 
4. สร้างความตระหนัก และสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชนในการน าองค์ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการ 
    ในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง 
2. ร้อยละของโรงเรียนประชารัฐ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
4. ร้อยละของสถานศึกษาน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและ 

        การจัดการเรียนการสอน 
5. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษาระดับจังหวัด 
6. จ านวนหน่วยงานทางการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง 
7. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร/แผนการสอนเพ่ือการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศ 

         อาเซียนและประชาคมโลก 
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง 
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษา     
          กลยุทธ์ที่  2 เพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและ 
                               ประชาคมโลก 

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ  
                     บริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  5 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ 

                               เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  6 ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 

  จากการก าหนดกรอบทิศทางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเสมือนหนึ่งแผนที่น าทางให้ระบบการจัด
การศึกษาของทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ   
ของทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่บุคคลให้เต็มตามศักยภาพส าหรับประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอด
ชีวิต ที่ประชาชนจะสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดเป้าหมาย
การพัฒนาการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) เป็นส าคัญ 



ส่วนที ่1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1.1 ความเป็นมา 

  จากสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้าง     
ขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็น
อุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ 
ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขึ้น โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
19/2560   เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 
2560    ให้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 และ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 
มีนาคม พุทธศักราช 2559 ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 
“กศจ.” และข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ดังต่อไปนี้ (2) ก าหนด
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ประสาน  และส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา        
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย (3) พิจารณาและให้     
ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถานศึกษา  

  ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 
12 มิถุนายน 2560 ข้อ 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ข้อ 4 ให้กลุ่ม
นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ (2) จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา    
ในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการ   
ของจังหวัด เพ่ือพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในทุกด้าน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน         
ด้านการศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด รวมทั้งเป็น
กรอบในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี เน้นผู้เรียนมีคุณภาพทั้งเป็นคนดี และคนเก่ง จึงได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล  ทางการศึกษา            
จากหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ เพ่ือเป็นฐานการวางแนวทางการจัดการศึกษา มีก ารระดมสมอง     
เพ่ือประมวลความคิดจากคณะท างาน โดยมีการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัดระยอง  
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1.2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 1) สภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง 
  (1) ลักษณะภูมิประเทศ ที่ตั้ง และอาณาเขต 
  ภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ าระยอง   
และที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ าสลับกันไป โดยมีพ้ืนที่ทิวเขา 2 แนว คือ   
ทิวเขาชะเมา ทางทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลาง   
ของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอ าเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม่น้ าสายสั้นๆ  ซึ่งเกิด
จากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าบางปะกง แม่น้ า
จันทบุรี แม่น้ าระยอง เป็นต้น ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงาม และมีเกาะใหญ่น้อย เรียงรายเลียบ
ตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 
  ที่ตั้ง จังหวัดระยองตั้งอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ 
และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 
ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร 
  อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อเขตอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง  
                                                              อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
    ทิศใต้  ติดชายฝั่งอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
    ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว  

จังหวัดจันทบุรี 
    ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  (2) การปกครองและประชากร 
  การปกครอง  ปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอ    
แกลง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอเขาชะเมา และอ าเภอนิคม
พัฒนา ประกอบด้วยต าบล 54 ต าบล 439  หมู่บ้าน 181 ชุมชน  ด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 27 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 37 แห่ง 
  ประชากร มีชาวซองเป็นชาวพ้ืนเมืองปัจจุบันได้ผสมกลมกลืนกันหมดแล้ว ประชากร    
ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วไปในชนบท ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559           
มีประชากรทั้งสิ้น 700,223 คน ชาย 344,310 คน หญิง 355,913 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
อ าเภอเมืองระยอง จ านวน 271,460 คน อ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คืออ าเภอเขาชะเมามีประชากร 
23,859 คน 
 2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคง 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2558 มูลค่าผลิตภัณฑ์
เฉลี่ยต่อหัวประชากร เท่ากับ 962,260 บาท/คน/ปี เป็นล าดับที่ 1 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด      
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ณ ราคาประจ าปีพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2558 มีมูลค่า 855,139 ล้านบาท โดยมาจาก     
ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 81.7 ภาคบริการร้อยละ 15.3 
 ด้านสังคม 
  ระยองเป็นจังหวัดที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานับร้อยปี จึงมีหลักฐานปรากฏทั้งในด้านศิลปะ 
โบราณคดี อารยธรรมตลอดจนมรดกด้านวัฒนธรรมต่างๆ จ านวนมากที่ชาวจังหวัดระยองจะต้องร่วมกัน
รักษาและสืบสานความเจริญรุ่งเรืองไว้ ที่ส าคัญๆ ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีการขุดพบหลักฐาน 
ทางประวัติศาสตร์ และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน 11 แห่ง  ด้านภาษาและวรรณกรรม        
คนระยอง มีส าเนียงพูดและความหมายของค าพูดที่แปลกไปจากจังหวัดอ่ืน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์            
ทางวัฒนธรรมของชาวระยอง ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  มีประเพณีท้องถิ่นที่ ยังคงถือปฏิบัติอยู่ใน     
บางพ้ืนที่ เช่น ประเพณี แห่นางแมว ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีปักเฉลวหรือการบูชาแม่โพสพ การท าบุญ
ลาน ประเพณีวิ่งควาย เป็นต้น  ด้านศิลปะการแสดงท้องถิ่น ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้และสามารถแสดงในงานต่างๆ
ได้ เช่น ร าโทน ล าตัด ลิเกของชาวอ าเภอแกลง การแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน เป็นต้น 
 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1) ทรัพยากรธรรมชาติ 
(1) ทรัพยากรแร่ธาตุ 

  จังหวัดระยองมีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด แร่ที่มีปริมาณมากที่สุด คือแร่ทรายแก้ว แร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพ่ือการก่อสร้าง แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต แร่หินประดับชนิดหินไนส์ แร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินไนส์เพ่ือการก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือการก่อสร้าง แร่อุตสาหกรรม
และแร่เศรษฐกิจอ่ืนๆที่ส ารวจพบ ได้แก่ แร่ดินขาว แร่เฟลด์สปาร์ แร่วอร์ทซ์ แร่ทองค า นอกจากนี้ยังพบว่า   
มีกลุ่มแร่หายากสะสมตัวอยู่ตามชายฝั่งทะเล ในทะเล ได้แก่ แร่ดีบุก แร่โรมาไซด์ แร่เซอร์คอน แร่ซีโนไทม์ 
แร่ลูโคซีน แร่ซิลเมไนท์ แร่รูไทล์ แร่โคชลัมไบท์และแร่แทนทาไลท์  ชนิดและผลผลิตแร่ที่ส าคัญของจังหวัด
ระยอง ได้แก่ แร่ทรายแก้ว แร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือการก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิต   
เพ่ือการก่อสร้าง 

(2) ป่าไม ้
จังหวัดระยองมีเนื้อที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ 

โดยแยกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง เนื้อที่ 821.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 513,743 ไร่ อุทยานแห่งชาติ      
2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พ้ืนที่ 81,875 ไร่ และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-
เขาวง พื้นที่ 42,400 ไร่  รวมทั้งสิ้น จ านวน198.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 124,275 ไร่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน พ้ืนที่ 32,875 ไร่  และสวนรุกขชาติ 2 แห่ง คือสวนรุกชาติเพ 
และสวนรุกขชาติหนองสนม จากข้อมูลล่าสุดพบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดระยอง เหลือประมาณ 313.21 
ตารางกิโลเมตร หรือ 195,760 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ของจังหวัด  
 2) แหล่งน้ าและการชลประทาน 
    (1) แม่น้ า 
  จังหวัดระยองมีแม่น้ าที่ส าคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น้ าระยอง หรือคลองใหญ่ ยาวประมาณ 50 
กิโลเมตร มีต้นน้ าเกิดจากเทือกเขากองซองและเขาพนมศาสตร์ ซึ่งไหลมาตามคลองต่างๆ แล้วรวมกันเรียกว่า 
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คลองใหญ่ และไหลลงสู่ทะเลที่ต าบลปกน้ า อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อีกสายคือแม่น้ าประแสร์  มีต้น
ก าเนิดจากเขาใหญ่ เขาอ่างฤาใน คลองปลิง คลองบ่อทอง ห้วยหินคม คลองเจว็ด คลองตากล้วย คลอง
ชุมแสง คลองไผ่เหนือ-ใต้  คลองตวาด คลองพังหวาย คลองจ ากา คลองใช้ คลองแหวน คลองโพล้ คลองทาสี
แก้ว และคลองหนองพลง  แล้วไหลมารวมกันเรียกว่า แม่น้ าประแสร์ มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร 
และไหลลงสู่ทะเลที่บ้านปากน้ า ต าบลปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

(2) ล าคลอง  
    จังหวัดระยอง มีล าคลองต่างๆ ถึง 170 แห่ง ซึ่งท าให้มีน้ าใช้ตลอดปี ที่ส าคัญๆ ได้แก่ คลอง

ดอกกราย คลองหนองปลาไหล คลองโพล้ คลองทับมา คลองระโอก เป็นต้น 
 ส าหรับแหล่งน้ าใต้ดิน ปรากฏในเขตอ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลงและอ าเภอวังจันทร์  

ซึ่งมีคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพดี เป็นแหล่งที่ประชาชนใช้ในอุปโภค บริโภค ส าหรับการด ารงชีวิต 
           (3) ชลประทาน 
  ชลประทานจังหวัดระยอง มีการพัฒนาขึ้นส าหรับการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภคและ
การอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2551 มีโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง จ านวน 5 โครงการ สามารถกักเก็บ
น้ าได้ 542.65 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพ้ืนที่ชลประทานได้รับประโยชน์ 201,700 ไร่  

ด้านความม่ันคง 
  จังหวัดระยองเป็นจังหวัดชายทะเล ภัยคุกคามความมั่นคงเป็น “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
Non-Traditional Threat” เป็นภัยคุกคามในทุกๆมิติ ที่ไม่ใช่ภัยคุกคามเฉพาะมิติด้านทางการทหาร ปัจจุบัน
และอนาคต ภัยคุกคามส าคัญที่มีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัด
ระยอง และจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 
 1) ด้านยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดระยอง ถึงแม้จะไม่อยู่ในระดับที่รุนแรง แต่ก็ยังมี
ผู้ติดยาเสพติดกระจายตัวอยู่ในทุกพ้ืนที่ของอ าเภอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2) ประชากรแฝง ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี ท าให้เกิดปัญหาอย่างยิ่งยวดต่อการคาดประมาณ
ประชากรเพ่ือการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษา แผนสาธารณูปโภค แผนการใช้ที่ดิน แผนสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 
 3) ด้านความขัดแย้งประชาชนในพ้ืนที่ เกิดปัญหาความขัดแย้งในการเรื่องการแย่งชิงน้ าของ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ความแตกต่างทางด้านความคิดของกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม
อนุรักษ์พ้ืนที ่เป็นต้น 
 4) ด้านภาวะอากาศ อันเนื่องมาจากจังหวัดระยอง เป็นเขตอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการเคลือบ
แคลงใจ ของประชาชนในจังหวัด ที่ต้องสูดอากาศที่มีมลพิษ เข้าไปในร่างกาย ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
จากข้อมูลสถิติของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พบว่า ประชาชนเป็นโรคภูมิแพ้ เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในทุกปี 
 5) ด้านอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมหนักค่อนข้างมาก และ
จากทุกปีจะพบอุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากโรงงาน ซึ่งมีความรุนแรงบ้าง ไม่รุนแรงบ้าง แต่ก็ถือเป็นความเสี่ยงของ
ประชาชนในจังหวัด ด้านความม่ันคงได้ด้านหนึ่ง 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด 

 
2.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579) 

 ยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนา  
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ    
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป          
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1 )ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ “คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์
นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด
งาน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมี
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคม
เป็นธรรมและเข้มแข็ง” เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ของรัฐ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน “พัฒนาเศรษฐกิจให้
เข้มแข็งและทั่วถึง เพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” ยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
เสริมสร้างขดีความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ
ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการ
ให้บริการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน “คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
“เสริมสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคง ในการพัฒนาประเทศ” ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สังคมมีความสมานฉันท์
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการ
รับมือภัยคุกคามทางทหาร อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก อันดับความเสี่ยง
จากการโจมตีด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย “ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ “โครงสร้างพ้ืนฐานก้าวไกล พัฒนา
ไทยสู่ทศวรรษหน้า” การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ 
โครงข่ายถนน ขนส่งทาง อากาศ ขนส่งทางน้ า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  “รุกไปข้างหน้าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้านบุคลากร 
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค อย่าง
สมดุล” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา “ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยาย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เข้มข้นเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่” 
(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี) 
 
2.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)  

 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ล าดับ
ความส าคัญเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน ก าหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที ่1 นโยบายส าคัญ
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 3 นโยบาย มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความม่ันคงและ 
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เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 
12 นโยบาย มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึงการลด
ความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวตลอดจนการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาความ
มั่นคงอย่างรอบด้านมีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
ที่เอ้ือต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายส าคัญคือ การมีเสถียรภาพ
ความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก ทั้งนี้ โดยให้
ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการก าหนดเจ้าภาพหรือหน่วยรับผิดชอบให้ชัดเจนการ
ขยายเครือข่ายภาคีด้านความมั่นคงและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการนโยบาย
ในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการก าหนดให้นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติฯ เป็นกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

2.4 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี)  

2.4.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่  
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
 4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง  
 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน  
 4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  
 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล  
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกท่ีดี  
2.4.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่  
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
 2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงานต่างด้าว  
ยาเสพติด  
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 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
 3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  
 3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
 3.6 จัดระเบียบสังคม  
นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
นโยบายที ่6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  
 6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  
 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  
นโยบายที ่7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  
 7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  
 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม  
 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  
 8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย  
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
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 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 

2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  

 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต ้6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
 1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 
 1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ใน
มาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน 
(Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  
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ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมขึ้น 
จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น  และมีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพ่ิมขึ้น 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP)   
ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์    
ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น 
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นเด็กแรกเกิด - 5 ป ี        
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น 
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น 
 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่ 
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หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มี
ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 
 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 
ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจาก
การผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น 
 3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและ
พ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 
 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย         
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ เป็นต้น 
 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผลมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน๑๓ หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม 
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น คร/ูบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม 
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พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา           
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น  และ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น  และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
สาขาต่างๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
 6.1โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล เป็นต้น 
 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ          
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ     
แนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 
 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น 
 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มี กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน  
ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น 
 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครู
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน คร/ูผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน 
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สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
(ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ) 

2.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข้าง
หน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน 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
การท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย 
 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
 เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
 เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
ส าหรับทุกคน 
 เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีย่อมเยา และยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา 
และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
 เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ 
 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ อย่างยั่งยืนเพ่ื อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่า
ไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดินและ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 เป้าหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมส าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมในทุก
ระดับ 
 เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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) การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
 21) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
 22) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 23) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
 24) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 25) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
 26) การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ  
 27) การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 28) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
 29) แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
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2.8 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  
 1. ด้านความม่ันคง  
 แนวทางหลัก  
 1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
      1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและพระราชกระแส 
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 
      1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพื่อน  
 1.2 การบริหารจัดการ  
       1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน  
      1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
 2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  
      2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 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) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน 
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
      2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขัน  
 2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา ทวิ
ภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะ
ที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม ่ 
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 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 แนวทางหลัก  
 3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
      3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
             1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็ก
อายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่ เด็กปฐมวัย
ทุกสังกัด  
   2) หน่วยงานอื่น อาท ิ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 โดยเพ่ิม 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 เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education  
      3.1.4 การวัดและประเมินผล  
   1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
   2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
   3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางานออก
ข้อสอบ  
 3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
      3.2.1 การสรรหาครู  
   1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการ
สรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  
   2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
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      3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูอยู่
ในห้องเรียน  
      3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมคร ู 
   1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ
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 จัดทาข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
 4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทัน การเปลี่ยนแปลง  
 4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการ ใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  
 5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
 5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นากลับมาใช้ประโยชน์  
 5.2 การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม  
 5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  
 6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
 แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 6.1 เรื่องกฎหมาย  
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้  
 6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
 6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
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2.9 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลัก    
ในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559     
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้นมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก    
ในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวดังนั้น ภายใต้
วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”ของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ฉบับนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มี
การผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศและมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพ้ืนที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 
 ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า 
และมีความคล่องตัวซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
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2.10 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560 -
2564) จังหวัดระยอง และได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดระยอง โดยให้ความส าคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ต่อ
การจัดการศึกษา และค้นหาสิ่งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการจัดการศึกษา เพ่ือหาแนวทางการจัดการศึกษา
ในอนาคตต่อไป ในการวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงานทางการศึกษา ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ปรากฏดังนี้ 

 
 สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านโอกาส (+) ด้านอุปสรรค (-) 
1.พฤติกรรมลูกค้า (C) 
  1.1 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ในการจัดการศึกษามีค่านิยมในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในจังหวัด
ระยอง ส่งผลให้ โรงเรียนในจังหวัดต้องแข่งขัน
การพัฒนาคุณภาพมากขึ้น 
  1.2 ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งให้ความส าคัญในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
  1.3 ผู้ปกครองมีทางเลือกมากข้ึน 
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ส่งผลให้ 
สถานศึกษา ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
  1.4 สถานประกอบการในจังหวัดส่วนใหญ่
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา ส่งผล
ให้หน่วยงานทางการศึกษามีทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการ 
 

1.พฤติกรรมลูกค้า (C) 
  1.1 โรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดระยอง มีน้อย 
ส่งผลให้ ผู้ปกครองนักเรียนต้องแสวงหาวิธีการที่จะ
น าบุตรหลานตนเองเข้าเรียนให้ได้ เป็นเหตุผลหนึ่ง 
ที่ท าให้มีการร้องเรียนการรับนักเรียนที่ไม่เป็นธรรม 
 
  1.2 ประชากรในจังหวัดระยอง และประชากรแฝง 
และชาวต่างชาติ มีการเคลื่อนย้ายสูงตลอดปี
การศึกษา  ส่งผลกระทบต่อ การจัดการศึกษา / 
การจัดการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.3 ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาส่วนหนึ่ง มีสภาพ
เสื่อมโทรมเป็นแหล่งอบายมุข ส่งผลให้ ผู้เรียน
บางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
  
  1.4 ผู้ปกครองบางส่วนให้ความส าคัญ /มีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาน้อย ส่งผลให้ คุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ด้านโอกาส (+) ด้านอุปสรรค (-) 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
  2.1 นโยบายสนับสนุนงบประมาณการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ของ
รัฐบาล ส่งผลให้ อัตราการออกกลางคันลดลง 
และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง 
 
  2.2 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ เปิดโอกาสให้
สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้ 3 ระบบ 
(ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย)  ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษา
ได้ ตามศักยภาพและบริบทของตนเอง 
 
2.3 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 
ส่งผลให้ ระบบการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความยั่งยืน 
  2.4 พรบ.กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 
ที่เปิดโอกาสให้ อปท.  สามารถสนับสนุน 
ด้านการศึกษาได้ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก อปท.เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 
 

 1.5 ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง ไม่มีเวลา ในการดูแลบุตร
หลาน และส่งเสริมการเรียนของเด็กได้ไม่เต็มที่ ส่งผล
ให้ เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ 
  1.6 สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผู้รับบริการ (เด็กปกติ 
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส) ที่หลากหลาย ส่งผลให้
การวางแผนในการจัดการศึกษามีความซ้ าซ้อน 
ยุ่งยากมากข้ึน  
2.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
  2.1 นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 
และไม่น าผลการติดตามงานนโยบายไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด และคุณภาพของผู้เรียนลดลง 
  2.2 พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดให้ครูมี 
วิทยฐานะ ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของคุณภาพ
ผู้เรียน ส่งผลให้สถานศึกษา ที่มีจ านวนครูวิทยฐานะ
สูงในสถานศึกษา แต่คุณภาพผู้เรียนต่ า ท าให้รัฐบาล
สูญเสียงบประมาณด้านเงินเดือนและวิทยฐานะเป็น
จ านวนมาก   
  2.3 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
รายหัวที่เท่ากันท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่าง
ขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน 
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ด้านโอกาส (+) ด้านอุปสรรค (-) 
  2.5 นโยบายกระทรวงพลังงานฯ 
ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า 
ส่งผลให้ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กองทุนพัฒนา
โรงไฟฟ้า สามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 
3.ด้านเศรษฐกิจ (E) 
  3.1 จังหวัดระยอง มีสถานประกอบการมาก 
กระจายในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ ส่งผลให้ สถานศึกษา
สามารถแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ได้ง่ายขึ้น 
 
 
 
  3.2 การบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของ
จังหวัดระยองมีความพร้อมสูง ส่งผลให้ ผู้เรียน
เดินทางสะดวก และผู้ปกครองสามารถเลือก
สถานศึกษาส าหรับบุตรหลานได้ง่ายขึ้น 
 
  3.3 ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีรายได้สูง สามารถ 
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในรูปแบบพิเศษ เช่น 
MEP, EPฯลฯ ส่งผลให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ด้านภาษา 
  3.4 รายไดป้ระชาชนของจังหวัดระยองมีสูง  
ส่งผลให้มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการจัด
การศึกษามาก 

  2.4 พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 เปิดโอกาส
ให้ อปท.สามารถสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาได้ 
โดยเฉพาะวิธีการใช้งบประมาณเพ่ือการศึกษาที่
บริหารจัดการเองของท้องถิ่น ส่งผลให้ การใช้
งบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็น
ของโรงเรียน เช่น การจัดซื้อสื่อ/หนังสือท่ีไม่ตรงกับ
ความต้องการของโรงเรียน 
  2.5 จ านวนกองทุนโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในเขตบริการไม่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด ส่งผลให้ บางโรงเรียนขาด
โอกาสในการขอรับงบประมาณสนับสนุน 
3.ด้านเศรษฐกิจ (E) 
  3.1 โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมให้ความส าคัญ
ในการจัดการศึกษาน้อยมาก และไม่จริงใจต่อการ
ช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
มากเท่าที่ควร ไม่ต่อเนื่อง แสวงหาก าไร มากกว่าการ
ตอบแทนสังคมในจังหวัดระยอง ส่งผลให้ 
สถานศึกษาในพ้ืนที่ขาดความเชื่อมั่นในการร่วมมือกัน
จดัการศึกษา 
   3.2 ผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่
เป็นประชากรแฝง และชาวต่างชาติที่เคลื่อนย้ายมา
รับจ้างในพ้ืนที่รอบบริเวณสถานศึกษา ส่งผลกระทบ  
ต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  3.3 เงินเดือนของข้าราชการครูที่รัฐบาลก าหนดไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของครู ส่งผลให้ครูเบียดบัง
เวลาปฏิบัติงาน ไปท าอาชีพเสริม ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
  3.4 นโยบายจังหวัดระยอง ไม่เอ้ือในการน ารายได้
ของจังหวัดมาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษา ไม่สามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มศักยภาพ 
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ด้านโอกาส (+) ด้านอุปสรรค (-) 
4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
  4.1 จังหวัดระยองมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ดีงามสมควรได้รับการสืบสานต่อ ส่งผลให้ 
สถานศึกษาในจังหวัดได้น าไปใช้เป็นสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 
 
  4.2 จังหวัดระยองมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในทุก
ต าบล  ส่งผลให้ ผู้ปกครองมีโอกาสและทางเลือก
ในการน าบุตรหลานเข้าเรียน 
 
  4.3 จังหวัดระยองมีความหลากหลายด้าน
อาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมง การ
ท่องเที่ยว ท าให้ สถานศึกษาได้ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน และสถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 
5.ด้านเทคโนโลยี (T) 
  5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ส่งผลให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
  5.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลายในจังหวัดระยอง ส่งผลให้ 
สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็น
วิทยากรท้องถิ่นได้ 
 
 

4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
  4.1 สถานศึกษาส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 
ท าให้ในบางช่วงเวลาของกระแสลม ผู้เรียนใน 
สถานศึกษาได้รับผลกระทบทางด้านการฟัง กลิ่น 
และอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
และสุขภาพของผู้เรียน 
  4.2 แนวโน้มประชากรแฝง และชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนได้เข้ามาใช้แรงงานในจังหวัด
ระยองมากขึ้น ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครูที่มีความยากข้ึน 
  4.3 สภาพครอบครัวของประชาชนในจังหวัดระยอง
มีแนวโน้ม เป็นสังคมเดี่ยวมากข้ึน ผู้ปกครองประกอบ
อาชีพเป็นช่วงเวลา(ท างานเป็นกะ) ท าให้ ไม่มีเวลา 
อยู่ใกล้ชิดลูกหลาน ที่ต้องดูแล ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน (ติดเกมส์/ไม่ท าการบ้าน/ใช้เทคโนโลยี 
ที่ฟุ่มเฟือย ฯลฯ) 
  4.4 การจราจรหนาแน่น ส่งผลให้ เด็กใช้เวลามาก
ในการเดินทางมาโรงเรียน 
 
5.ด้านเทคโนโลยี (T) 
  5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่งผลให้ ผู้เรียนส่วนหนึ่งใช้ไปในทางที่ไม่เกิด
ประโยชน์ และไม่เหมาะสม 
  5.2 ร้านเกมส์ในจังหวัดระยองมีเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้ ผู้เรียนส่วนหนึ่งใช้บรกิารอย่างไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
  5.3 สถาบันครอบครัว ชุมชน ไม่มีการอนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บางอย่างหายไปจากสังคม 
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 สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 

1.ด้านโครงสร้าง (S1) 
  1.1 หน่วยงานทางการศึกษา 
มีโครงสร้างการบริหารงาน  ตามระเบียบ 
กฎหมาย และบริหารจัดการโดยมีองค์คณะบุคคล 
ร่วมจัดการศึกษา ส่งผลให้การบริหารจัดการ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง 
มีประสิทธิภาพ 
 
 
2.ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S2) 
  2.1 หน่วยงานทางการศึกษา  
มีแผนการปฏิบัติงานทั้งระยะปานกลาง และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัดและใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจาก หน่วยงานทางการศึกษา มีกระบวนการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ด้านโครงสร้าง (S1) 
  1.1 การประสานงานระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจาก 
หน่วยงานทางการศึกษาแต่ละหน่วยงานมีสายบังคับ
บัญชาเป็นของตนเอง และไม่มีหน่วยงานกลางเป็น 
ผู้ประสานงาน 
  1.2 หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดระยอง ไม่
สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติงานได้ครบตามภาระงาน 
เนื่องจาก ไม่มีบุคลากรครบตามกรอบอัตราก าลัง 
2.ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S2) 
  2.1 โครงการ/กิจกรรม ที่ถูกก าหนดขึ้นยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจาก หน่วยงานขาดการ
ติดตามประเมินผลในบางโครงการ และไม่ได้น าผล
การประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป 
   2.2 โครงการ/กิจกรรมส่วนหนึ่ง 
ที่ก าหนดไว้ตามแผนของหน่วยงานทางการศึกษา  
ไม่ได้น ามาปฏิบัติ เนื่องจากมีภารกิจนอกเหนือจาก
ภารกิจงานหลักของหน่วยงานทางการศึกษา         
   2.3 โครงการ/กิจกรรมส่วนหนึ่ง ของหน่วยงาน
ทางการศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
3.ด้านระบบในการด าเนินงาน (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  
 
4.ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร 
  จัดการ (S4) 
  4.1 ผู้บริหารการศึกษาของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานทางการศึกษา ส่งผลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดี ท างาน
อย่างมีความสุข และมุ่งม่ันการปฏิบัติงาน 
อย่างจริงจังเพ่ือคุณภาพผู้เรียน ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในหน่วยงาน   
 
 
 

3.ด้านระบบในการด าเนินงาน (S3) 
  3.1 ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจาก หน่วยงาน
ทางการศึกษาบางหน่วยงานขาดแคลนบุคลากร 
ด้าน ICT 
 
 
 
  3.2 ระบบประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการศึกษา
ของจังหวัดระยอง ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ส่งผลให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไม่
แพร่หลาย และล่าช้า 
 
4.ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร 
  จัดการ (S4) 
  4.1 ผู้บริหารการศึกษาของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ยังไม่ได้ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ  ส่งผลให้ บุคลากร 
ในหน่วยงานขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
5.ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (S5) 
  5.1 บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัด
ระยอง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 
บุคลากรมีความมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
  5.2 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่
ประสบความส าเร็จ ทันตามก าหนดเวลา 
เนื่องจากบุคลากรมีการปฏิบัติงานเป็นทีม และ
การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
6.ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร 
   (S6) 
  6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
หน่วยงานทางการศึกษาส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศเนื่องจากหน่วยงานทางการศึกษา
ส่วนใหญ่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
7.ด้านค่านิยมของสมาชิกในหน่วยงาน (S7) 
  7.1 หน่วยงานทางการศึกษาส่วนใหญ่มีเอกภาพ 
มีความเข้มแข็ง เนื่องจากหน่วยงานทางการศึกษา 
มีวัฒนธรรม ค่านิยมการท างานที่ใช้เป็นหลักยึด
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

5.ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (S5) 
  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาส่วน
หนึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  5.2 สถานศึกษาส่วนหนึ่งขาดแคลนครูตามเกณฑ์ 
ท าให้คุณภาพของสถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
  5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ 
มีภูมิล าเนาต่างถิ่น ท าให้มีการย้ายกลับภูมิล าเนา 
ส่งผลให้สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรและ 
ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน 
 
6.ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร 
  (S6) 
  6.1 สถานศึกษาบางแห่งไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทาง ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
  6.2  การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทาง
การศึกษา ไม่ใช้ข้อมูลที่แสดงปัญหาอย่างแท้จริงใน
การพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้ ปัญหาที่เกิดขึ้นยังเป็น
ปัญหาซ้ าซาก และสูญเสียงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร 
  6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานใน
หน้าที่รับผิดชอบ ส่งผลให้งานไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
7.ด้านค่านิยมของสมาชิกในหน่วยงาน (S7) 
  7.1 วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานทางการศึกษา
มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

(1) 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

(2) 
นน. 

(3) 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 
น้ าหนัก * คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 
สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
C: พฤติกรรมลูกค้า (Customer 
Behaviors/Competitors 
Factors) 

0.30 
 

3.38 1.67 1.01 0.50 +0.51 

P:การเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal Factors) 

0.20 3.20 2.40 0.64 0.48 +0.16 

E:เศรษฐกิจ (Economic Factors) 0.15 3.88 4.00 0.58 0.60 -0.02 
S:สังคม-วัฒนธรรม (Social-
cultural Factors) 

0.20 4.50 2.50 0.90 0.50 +0.40 

T:เทคโนโลยี (Technological 
Factors) 

0.15 4.50 2.83 0.68 0.42 +0.26 

สรุปปัจจัยภายนอก +3.81 -2.50  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.66  

 
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
     จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง 
ภาพรวมมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค เฉลี่ยที่ +0.66  โดยพบว่า ด้านพฤติกรรมลูกค้า (C) มีโอกาสมากที่สุด 
(+0.51) รองลงมาได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) (+0.40) ด้านเทคโนโลยี (T) (+0.26) และด้านการเมือง
และกฎหมาย (P) (+0.16) ตามล าดับ ส าหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา คือ
ด้านเศรษฐกิจ (E) (-0.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 



-46- 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

(1) 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 

(2) 
นน. 

(3) 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 
น้ าหนัก * คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 
สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1:ด้านโครงสร้าง (Structure) 0.15 5 3.25 0.75 0.49 +0.26 
S2:ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
(Strategy) 

0.12 4 2.50 0.48 0.30 +0.18 

S3:ด้านระบบในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน(Systems) 

0.17 3.50 2.50 0.60 0.43 +0.17 

S4:ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม
ในการบริหารจัดการ (Style) 

0.15 4 1 0.60 0.15 +0.45 

S5:ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
หน่วยงาน (Staff) 

0.15 4 3.62 0.60 0.54 +0.06 

S6:ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร 
(Skills) 

0.15 3.25 3.50 0.49 0.53 -0.04 

S7:ด้านค่านิยมร่วมกันของ
สมาชิกในหน่วยงาน(Share 
Value) 

0.11 3.50 3 0.39 0.33 +0.06 

สรุปปัจจัยภายนอก +3.91 -2.77  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +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)    
ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (S3) (+0.17)  ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (S5) (+0.06) 
และด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (S7) (+0.06) ตามล าดับ ส าหรับจุดอ่อนในการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษา คือ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร (S6) (-0.04) 
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                              กราฟแสดงสถานภาพหน่วยงาน 

                                                            โอกาส 
                                              O (+) 
                                                        

                                             
        
                                                             
 
 
 
 
                                                                   0.66 

 
 
 
 
 
 
                                                              T (-)                                             
                                                            อุปสรรค 
 

จากการประเมินสถานภาพองค์กร พบว่าอยู่สถานะ เอ้ือและแข็ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการจัดการศึกษา  และปัจจัยภายในของหน่วยงานทางการศึกษาเป็นจุดแข็งแต่
อย่างไรก็ตาม สถานะท่ีปรากฏเอื้อและแข็ง เป็นไปในลักษณะท่ีมีโอกาสและจุดแข็งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในทุกด้าน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ที่มีความเชื่อมโยงการจัด
การศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ก ารด าเนินงานใช้ทฤษฎี       
และหลักการวางแผน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  โครงการ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ตามล าดับ โดยการระดมความคดิเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษา เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 

S (+) 
จุดแขง็ 

0.57 

3.81 

3.91 

W (-) 
จุดอ่อน 

-2.77 

-2.50 



ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
 

 จากการวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดระยอง พบว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นโอกาส และสภาพแวดล้อมภายในจุดแข็ง ซึ่งอยู่ในสถานภาพเอ้ือและแข็ง และเพ่ือให้การจัด
การศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดระยอง มีเอกภาพในเชิงนโยบาย ด าเนินการจัดการศึกษา 
ในแต่ละระดับ ด้วยเป้าประสงค์เดียวกัน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าหน่วยงานทางการ
ศึกษานั้น จะสังกัดภาครัฐ เอกชน หรือท้องถิ่น การจัดการศึกษาจะต้องให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน             
และตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการอัตราก าลังได้ แผนปฏิบัติราชการการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ฉบับนี้ จึงได้ก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษา ไว้ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ 
      วิสัยทัศน์ :  คุณธรรมน าสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนและชีวิตอย่างสมดุล รักษ์ระยอง  
บนวิถีประชาคมโลก 

นิยามวิสัยทัศน์   

1) คุณธรรมน าสังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไว้
ในหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) คุณภาพผู้เรียน หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ใน
หลักสูตรทุกระดับ 
 3) ชีวิตอย่างสมดุล หมายถึง จัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) รักษ์ระยอง หมายถึง การจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นระยอง 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) จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

3.2 พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาที่บูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไว้ในหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้     

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ 
3. จัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จัดการศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นระยอง เช่น ภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม  
5. จัดการศึกษาโดยการส่งเสริมให้รู้ เข้าใจ และสื่อสารภาษา รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
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ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ สังคมเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในโลก ที่ควรรู้ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

3.3 เป้าประสงค์ 

          ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นระยอง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลก  
อย่างมีความสุข  
 เป้าประสงค์การศึกษาการจัดศึกษาแต่ละระดับ 
  ระดับปฐมวัย : รักระยอง มองประชาคมโลก 
  ระดับประถมศึกษา : ภูมิใจในความเป็นระยอง รู้จักประชาคมโลก 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รักษ์ระยอง อยู่ร่วมกับประชาคมโลก 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา : พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน 
บนพื้นฐานความเป็นประชาคมโลก 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1    การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2    การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
                                 การแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที 3    การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีจิตส านึก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ  

ความเชื่อค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
อย่างสันติและสงบสุข 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก 
    และการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
    (Civic Education) เพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราม 
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    การทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มข้ึน 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    พหุวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 
    โดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
   ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด 
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 

กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมปลอดภัย และสมานฉันท์ 
3. ส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั้งการยอมรับและเห็นคุณค่า 
   ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลก 
และการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  

ตัวช้ีวัด 
1. มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 
2. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
3. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตรส์ุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน 
   สังคมศาสตร์ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 
    ประเทศเพ่ิมข้ึน 
6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมูลความต้องการ 
   ก าลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
7. ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
8. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   หรือเทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 
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9. ร้อยละของก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
10. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) 
     ภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมข้ึน 
11. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 
     1 ปี เพ่ิมข้ึน 
12. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ 
     ของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
13. ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียน 
     ในโรงงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การผลติและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่ส าคัญ 
   จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
2. ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยท างานและเพ่ิมผลิตภาพ 
   ของก าลังแรงงาน 
3. พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   ในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4. ปรับทิศทางการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาและบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
5. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ  
    และการพัฒนาประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ  

     และครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐาน 
 วิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 

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 เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามช่วงวัย 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM 
6. รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
8. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นระยองตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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-รักระยอง (ปฐมวัย) 
-ภูมิใจในความเป็นระยอง (ประถมศึกษา) 
-รักษ์ระยอง (ม.ต้น) 
-พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน (ม.ปลายขึ้นไป) 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาความรู้ 
10. ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องกับช่วงวัย 
11. ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
12. ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีอัตราครูต่อนักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
13. ร้อยละของ ผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตาม 
      ความต้องการ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
14. ร้อยละ ของผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจดี 
     ต่อการปฏิบัติงาน 
15. ร้อยละของครูผู้สอน สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ทั้งหลักวิชาการ คุณธรรม  
                     จริยธรรม และบริบทเชิงพื้นที่ 
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ 
                     ด้วยตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นระยอง 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความ 

                               ต้องการ  และจัดสรร/เกลี่ยอัตราก าลังให้เพียงพอตามเกณฑ์ 
  กลยุทธ์ที่  6 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากร 
                               ทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาคในการรับบริการการศึกษาและเรียนรู้ 

      ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการออกกลางคันลดลง 
2. อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
3. ร้อยละของหน่วยงานอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ 
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4. ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ 
5. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษา 
    ในจังหวัดระยอง ประกอบอาชีพในสถานประกอบการจังหวัดระยอง 
7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบทวิภาคี/ทวิศึกษา 
8. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 
9. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มประชากรวัยเรียนทุกประเภท 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่  3 สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่ และความต้องการของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง  

และเป็นปัจจุบันเพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม 
และประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท า มีคุณธรรม 

จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก 

ในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ 
    ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
6. ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
7. จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มข้ึน 
8. จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน 
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9. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
   กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 
1. สร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง 
   กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของกาเติบโต 
   บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
   กับสิ่งแวดล้อม 
4. สร้างความตระหนัก และสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชนในการน าองค์ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการ 
    ในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง 
2. ร้อยละของโรงเรียนประชารัฐ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
4. ร้อยละของสถานศึกษาน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและ 
    การจัดการเรียนการสอน 
5. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษาระดับจังหวัด 
6. จ านวนหน่วยงานทางการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง 
7. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร/แผนการสอนเพ่ือการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศ 
    อาเซียนและประชาคมโลก 
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง 
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1       ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ 
                     สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษา     

          กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและ 
                               ประชาคมโลก 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ  
                     บริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ 

                               เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 
 

 
 



ส่วนที่ 4 
โครงการ / งบประมาณ  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

 
 จากการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 และเพ่ือให้แผนน าสู่การ

ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง   
โดยมีแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน บัญชีรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์           
และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 © แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

 © แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตาม 6 ยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 © แผนงานพ้ืนฐาน : รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

 > ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  > ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม  

   เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 > ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 > ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 > ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 > ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
กิจกรรมหลกั งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ    
1. งบบุคลากร    
    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า    
         1.1.1 เงินเดือน    
                 - อัตราเดิม 987,490.00 ศธจ.ระยอง  
                 - เงินประจ าต าแหนง่ของข้าราชการ 20,300.00 ศธจ.ระยอง  
                 - เงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน 44,800.00 ศธจ.ระยอง  
          1.1.2 ค่าจ้างประจ า -   
    1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 345,000.00 ศธจ.ระยอง  
    1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -   
2. งบด าเนินงาน    
    2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
          2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือ
จ่ายควบกับเงินเดือน) 

   

                  (1) ค่าเช่าบ้าน 708,000.00 ศธจ.ระยอง  
                  (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ า
ต าแหน่ง 

-   

                  (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ในเขตพื้นท่ีพิเศษ 

-   

                  (4) เงินเดือนท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างของส านักราชการ 
ในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น 

-   

                  (5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ี
ประจ าอยู่ในตา่งประเทศ 

-   

                  (6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ด้รบัเงินเดือน 
ถึงขั้นสูงของอันดับ 

-    

                  (7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผูไ้ด้รับค่าจา้ง
ขั้นสูงของต าแหน่ง 

-   

                  (8) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

-   

                  (9) ค่าประกันภัย -   
          2.1.2 ค่าใช้สอย    
                  (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 17,250.00 ศธจ.ระยอง  
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตาม 6 ยุทธศาสตร์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

© ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดระยอง 
1) อบรมรมชี้แจงแนวปฏิบัติกฎระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนการทาง
ลูกเสือแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
2) ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
จ านวน 2 รุ่น 
3) ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จ านวน 2 รุ่น 

1,511,350 

2 โครงการค่ายปลุกพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจความเป็นพลเมืองดี 
1) เข้าค่ายปลุกพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจความเป็นพลเมืองดี (นร.กลุ่มเสี่ยง 
- จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
- หน้าที่พลเมือง สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- รู้รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
2) ค่ายไป-กลับปลุกพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจความเป็นพลเมืองดี  
(นักเรียนแกนน า) จ านวน 4 รุ่นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
- หน้าที่พลเมือง สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์/- ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม/- รู้รักสามัคคี จิตสาธารณะ 

1,052,900 

3 โครงการวันส าคัญทางลูกเสือ 
1) วันที่ 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2) วันที่ 25 พฤศจิกายน วันมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชา
นุสรณ์ รัชกาลที่ 6 
3) สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 

56,400 

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร สู่การปฏิบัติ 
1) การประชุมคณะกรรมการฯเตรียมความพร้อม 
 การประกวดกิจกรรมฯ 
2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดกิจกรรม 
3) การประชุมคณะกรรมการเพ่ือถอดบทเรียน & สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 
4) จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน 

134,200 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

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  
  

607,900 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 3,362,750 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
    ในการแข่งขันของประเทศ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาระดับเล็ก&
อาชีวศึกษาเพื่อรองรับ “ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC)” 
1) การจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเข้าใจในประเด็นความเข้มแข็งของการเรียนสาย
อาชีพ และสร้างค่านิยมการเรียนสายอาชีพ การศึกษาเพื่อการมีงานท า 
2) การสร้างคุณค่าของการเรียนสายอาชีพ จบมาแล้วมีงานท า มีรายได้ 
3) การเปิดโอกาสให้นักเรียนทดลองเรียนสายอาชีพในสถานศึกษา 
4) การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะทางการ
สอนสายอาชีพ  
5) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Central Lab)  
6) การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการมีงานท า   
 

25,046,000 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 25,046,000 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ระยอง 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
2) สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

133,760 

2 โครงการ เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
CGIA หลักสูตรFundamental และหลักสูตร Intermediate ของ
กรมบัญชีกลาง 
1) อบรมหลักสูตร Fundamental 
2) อบรมหลักสูตร Intermediate 
3) อบรมหลักสูตร Advanced 
4) อบรมหลักสูตร Comprehensive 

247,100 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน 
1) ส่งเสริม/พัฒนาการจัดประสบการณ์ ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หลักสูตร
ปฐมวัย 2560 
2) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
3) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย 
4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

1,409,240 

4 4.โครงการสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 1 
1) ประชุมวางแผนคณะท างาน 
2) จัดค่ายพัฒนาครูและศึกษาดูงานสถานศึกษา  
3) สรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 
1) สร้างเครือข่ายทีมพัฒนาสะเต็มศึกษา (Stem Education Team) ใน
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2) สร้างเว็บไซต์และกลุ่มไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กิจกรรมที่ 3 
1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 
กิจกรรมที่ 4 
1) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 
1) ประกวดและจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
2) รายงานผลการด าเนินโครงการ 

730,840 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

5 โครงการ ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  
1) อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู       
2) สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

126,400 

6 6. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2) ศึกษาดูงาน 
3) รายงานผลโครงการ 
 

430,000 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 3,077,340 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการคัดเลือกและติดตามช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทานและ
ทุนการศึกษาอ่ืนๆ                      
1) ประชุมครูรับผิดชอบงานทุนการศึกษาเพ่ือชี้แจงแนวทาง 
การปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษา 
2) ออกประเมินและคัดเลือกทุนพระราชทานและทุนทางการศึกษาอ่ืน ๆ              
3) ด าเนินการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนรับทุนพระราชทานและทุนทางการ
ศึกษาอ่ืน ๆ           
4) รายงานผลการด าเนินงาน 
 

379,200 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 379,200 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชน  
1) ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ  
2) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในจังหวัดระยอง 
 

1,499,800 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 1,499,800 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

287,920 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเชิงพื้นที่ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง 
แก้ไข บันทึก และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด 
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล 
พร้อมก าหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล  
4) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
5) จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัดและใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
6) การประเมินผลโครงการ 

142,800 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด
ระยอง แผนปฏิบัติการประจ าปี ของจังหวัดระยอง และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของจังหวัดระยอง และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จังหวัดระยอง 
(แผนใช้เงิน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง (แผนใช้เงิน) 
3) ติดตาม ประเมินผลโครงการ 

268,750 

4 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเข้ารับการประเมินภายนอกรอบท่ี 4                                           
1) ส่งเสริมสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก                                           
2) งานวิจัยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของสถานศึกษา 

415,000 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

5 โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาระดับ
จังหวัด 
1) ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ระดับจังหวัด 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

284,400 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการด าเนนิงานตัวช้ีวัดและ
การปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือด าเนินงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการด าเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

30,200 

7 โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคัญ และการสืบสานวัฒนธรรม และ
ประเพณีต่างๆ 
1) จัดกิจกรรมส าคัญในส านักงาน 
2) เข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ และเอกชน 

100,000 

8 โครงการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบเครือข่ายกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาในสังกัด    
1) จัดท าวารสารและแผ่นพับ 
2) บันทึกภาพนิ่ง การกระจายเสียง งานพิธีกร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ 
3) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
4) จัดท า VTR  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองประเมินผลโครงการ 

82,000 

9 โครงการการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง                              
1) ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าไฟฟ้า/- ค่าประปา/- อินเตอร์เน็ต/- ค่าไปรษณีย์/- ค่าโทรศัพท์                                            
2) งบประจ า 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์             
3) ค่าวัสดุส านักงาน 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าซ่อมและบ ารุงรถยนต์ราชการ 
- วัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ 

2,529,000 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

10 โครงการการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง    
1) จัดซื้อโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
2) จัดท าคู่มือโปรแกรม e-office 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานวางแผนการด าเนินงาน  ติดตาม 
และ ประเมินผล 
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
office) แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

79,700 

11 โครงการการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง                              
1) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

630,300 

12 โครงการประชุมสัมมนากรรมการในองค์คณะบุคคล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    
1) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานวางแผนการด าเนินงาน และการ
ติดตาม ประเมินผล 
2) จัดท าเอกสาร/คู่มือการประชุมสัมมนาคณะกรรมการในองค์คณะบุคคล 
3) ด าเนินโครงการการศึกษาดูงานและการประชุมสัมมนาคณะกรรมการใน
องค์คณะบุคคล 

132,050 

13 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
 1) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 เขต 
 2) ประชุม อกศจ. ระยอ 

281,000 

14 โครงการการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสารผู้ขอย้าย 
2) กิจกรรมหลัก ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาท่ีขอย้าย 

87,300 

15 โครงการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสารข้อมูลผู้ขอย้าย และจัดท าบัญชี
รายละเอียดผู้ขอย้าย 

7,200 

16 โครงการ สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
1) กิจกรรมหลักรับสมัครสอบแข่งขัน 
2) กิจกรรมหลัก ด าเนินการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้ง 

4,578,500 
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© ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

17 17.โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

287,920 

18 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จุดเน้น นโยบายของภาครัฐ 
- ติดตามและประเมินผลจุดเน้น นโยบายของภาครัฐ/นิเทศ การจัดการ
ศึกษา/งานวิชาการ/ส่งเสริมสถานศึกษาท่ีครบรอบการประเมินภายนอก 5 
ปี/พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 

200,000 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 10,411,840 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ย.1-6) 43,776,930 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวัด (ฉบบัจัดท าค าของบประมาณ)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
กิจกรรมหลกั งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
  1.1 เงินเดอืนและค่าจา้งประจ า
     1.1.1 เงินเดอืน

    - อตัราเดิม 987,490.00                                  ศธจ.ระยอง
    - เงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ 20,300.00                                    ศธจ.ระยอง
    - เงินอื่นๆ ที่จา่ยควบกบัเงินเดือน 44,800.00                                    ศธจ.ระยอง

     1.1.2 ค่าจา้งประจ า
  1.2 ค่าจา้งชั่วคราว 345,000.00                                  ศธจ.ระยอง
  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ
     2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จา่ยให้ในลกัษณะเงินเดอืนหรือจา่ยควบกับเงินเดอืน)

      (1) ค่าเชา่บ้าน 708,000.00                                  ศธจ.ระยอง
      (2) ค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง
      (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ

      (4) เงินพิเศษที่จา่ยให้แกลู่กจา้งของส านักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น

      (5) ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการซ่ึงมตี าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ
      (6) เงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการผู้ได้รับเงินเดือนถงึขั้นสูงของอนัดับ
      (7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจา้งประจ าผู้ได้รับค่าจา้งขั้นสูงของต าแหน่ง
      (8) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้
      (9) ค่าประกนัภัย

    2.1.2 ค่าใช้สอย
     (1) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 17,250.00                                    ศธจ.ระยอง

ตารางรายละเอียดแผนงานบคุลากรภาครัฐ แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

1. งบบริหารจดัการส านักงาน (12)  
  1.1 ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  
  1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2. งบลงทุน (13)
   2.1 ค่าครุภณัฑ์  
   2.2 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง
1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลกูเสอื
จงัหวดัระยอง
1) อบรมรมชี้แจงแนวปฏบิัติกฎระเบียบ 
ขอ้บังคับและกระบวนการทางลูกเสือแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา
2) ฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่ว
และความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) จ านวน 2 รุ่น
 3) ฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 
(A.T.C.) จ านวน 2 รุ่น

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ 
ขอ้บังคับ กฎหมายและกระบวนการ
ทางลูกเสือ                               
  2. เพื่อพัฒนาครูและบุลากรทาง
การศึกษาให้มคีวามรู้ ทักษะเกี่ยวกบั
แนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 
พิธกีารและกระบวนการทางลูกเสือ  
  3. เพื่อให้ผู้ก ากบัลูกเสือ สามารถ
ท าหน้าที่บริหารกจิการลูกเสือใน
กลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพและพัฒนา
ตนเองด้านลูกเสือเพื่อขอรับ
เคร่ืองหมายที่สูงขึ้น

เชิงปริมาณ
 - ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกดั
 จ านวน 295 คน
 - ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในทุกสังกดัในจงัหวดั
ระยอง จ านวน 400 คน
 เชิงคุณภาพ
 - ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน
การอบรม สามารถน าความรู้ 
ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับ
น าไปใชบ้ริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 บุคลากรผ่านการ
อบรม
 เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 บุคลากรที่ผ่านการ
อบรม สามารถน าความรู้ไปพัฒนา
งานลูกเสือในสถานศึกษาได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ

1,511,350               
    ( -เกบ็จากผู้เขา้

อบรม 400,000 บาท   
          - สป. 

1,111,350 บาท)

  -เกบ็จากผู้เขา้อบรม 
           - สป.

ศธจ.ระยอง 1 4 1

สอดคลอ้ง

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

สอดคลอ้ง

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

2. โครงการค่ายปลกุพลงัคนรุน่ใหม่ใสใ่จความ
เป็นพลเมืองดี
1) เขา้ค่ายปลุกพลังคนรุ่นใหมใ่ส่ใจความเป็น
พลเมอืงดี (นร.กลุ่มเส่ียง
- จดักจิกรรมเกี่ยวกบั
- หน้าที่พลเมอืง สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์
 - ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - รู้รักสามคัคี จติสาธารณะ
 2) ค่ายไป-กลับปลุกพลังคนรุ่นใหมใ่ส่ใจความ
เป็นพลเมอืงดี (นักเรียนแกนน า) จ านวน 4 รุ่น
จดักจิกรรมเกี่ยวกบั
- หน้าที่พลเมอืง สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- รู้รักสามคัคี จติสาธารณะ

เพื่อส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติที่ถกูต้องต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์มี
พื้นฐานชวีติที่มั่นคง เพื่อน าไปสู่การ
เป็นพลเมอืงที่ดีของประเทศ

เชิงปริมาณ
  - นักเรียนนักศึกษาในจงัหวดั
ระยอง จ านวน 450 คน
เชิงคุณภาพ
  - นักเรียน นักศึกษาที่ผ่าน
การอบรม มคีวามรู้ความเขา้ใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มี
ทัศนคติที่ถกูต้องต่อสถาบันชาติ
 ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อยา่ง
ปลอดภยั มพีื้นฐานชวีติที่มั่นคง
 เพื่อน าไปสู่การเป็นพลเมอืงที่
ดีของประเทศ

เชิงปริมาณ
  - ร้อยละ 100 ของนักเรียนผ่าน
การอบรม
เชิงคุณภาพ
  - ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
นักศึกษาที่ผ่านการอบรม มี
ทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
 และพระมหากษัตริย ์เป็นเด็กดีมี
คุณธรรม รู้รักสามคัคีมจีติ
สาธารณะ

1,052,900 สป. ศธจ.ระยอง 1 4 1



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

สอดคลอ้ง

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

3. วนัส าคัญทางลกูเสอื
1) วนัที่ 1 กรกฎาคม วนัคล้ายวนัสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
2) วนัที่ 25 พฤศจกิายน วนัมหาธรีราชเจา้ พิธี
ถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
3) สรุป ประเมนิผลการด าเนินงาน

1) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน ได้
น้อมร าลึกถงึพระมหากรุณาธคุิณ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า
เจา้อยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิด
ลูกเสือไทย
2) เพื่อถวายความจงรักภกัดีแด่
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกรู ประมขุ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เชิงปริมาณ
-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ 
เนตรนา ลูกเสือชาวบ้าน ผู้มี
เกยีรติ จ านวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ 
เนตรนา ลูกเสือชาวบ้าน ผู้มี
เกยีรติ ได้น้อมร าลึกถงึพระ
มหากรุณาธคุิณ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า
เจา้อยู่หัว พระผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย และได้แสดง
ความจงรักภกัดีแด่สมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู องค์
ประมขุของคณะลูกเสือไทย

เชิงปริมาณ
-ร้อยละ 100 ของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ
ชาวบ้าน
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละ 100 ของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ
ชาวบ้าน เขา้ร่วมกจิกรรม เพื่อ
น้อมร าลึกถงึพระมหากรุณาธคุิณ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกล้าเจา้อยู่หัว พระผู้
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
และแสดงความจงภกัดีต่อสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

56,400 สป. ศธจ.ระยอง 1 4 1



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

สอดคลอ้ง

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

4. โครงการสง่เสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพระราโชบายดา้นการศึกษาของสมเดจ็
พระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพ
ยวรางกูร สู่การปฏบิัติ
1) การประชมุคณะกรรมการฯเตรียมความพร้อม
 การประกวดกจิกรรมฯ
2) การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ
ประกวดกจิกรรม
3) การประชมุคณะกรรมการเพื่อถอด
บทเรียน&สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
4) จดัท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน

 1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดี
ต่อบ้านเมอืง  มโีอกาสท าหน้าที่เป็น
พลเมอืงดี  และมพีื้นฐานชวีติที่มั่นคง
และมคุีณธรรม 
 2 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้
ความสามารถของตนด้านการ
ประกอบอาชพี 

เชิงปริมาณ
1. ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัทุกจงัหวดัง มกีารจดั
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประกวดผลงานเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานตามพระราโชบาย 
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู
 เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนทุกชว่งวยัมคีวามรัก
สถาบันหลักของชาติ และยดึ
มั่นการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ
2. ผู้เรียนรับรู้ขดีความสามารถ
ของตนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชพี

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สะท้อนความรักและการธ ารง
รักษาสถาบันหลักของชาติและ
การยดึมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ
2. ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่
มกีารจดัการเรียนการสอน/
กจิกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมอืง (Civic Education) 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่รู้จกั
อาชพีในท้องถิ่นของตนเอง อยา่ง
น้อย 1 อาชพี

134,200 สป. ศธจ.ระยอง 1 4 1



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

สอดคลอ้ง

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

5. โครงการสง่เสริมสนับสนุนสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
ปีงบประมาณ 2562
1) ประชมุเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาทักษะ 
ผู้ปฏบิัติงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว
2) นิเทศติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการ
3) การรับรองและประเมนิผล ประกาศเป็น
สถานศึกษาสีขาว
4) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
5) ประชมุเชงิปฏบิัติการการพัฒนาศักยภาพ
ชมรม To be number one ในสถานศึกษา
6) การสนับสนุนสถานศึกษาเขา้ประกวดชมรม 
To be number one และ To be number 
one IDOL ระดับจงัหวดั ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

1.เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมขุใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดและอบายมขุนอกสถานศึกษา
ให้มคีวามเขม้แขง็และยั่งยนื
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แกส่ถานศึกษา
ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด อบายมขุ ปัจจยัเส่ียงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพื้นที่

เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาที่สมคัรเขา้ร่วม
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ได้รับการพัฒนาทักษะ ขั้นตอน
และกระบวนการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขา
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการและรับการ
ประเมนิผลประจ าปี เพื่อ
ประกาศเป็นสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ
- นักเรียน นักศึกษา ใน
สถานศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ 
ได้รับการแกไ้ขปัญหาเร่ืองยา
เสพติด

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย ์นักเรียน
และนักศึกษา ภาคีเครือขา่ยที่เขา้
ร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ มี
ความพึงพอใจที่เขา้ร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 80
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่
เขา้ร่วมโครงการและรับการ
ประเมนิผลประจ าปี เพื่อประกาศ
ให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมขุ

607,900            สป. ศธจ.ระยอง 1 4 1

หมายเหต ุ *  ตวัอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการตอ่หน่ึงแถวและ 1 คอลมัน์



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 2 การผลติและพัฒนาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)
1.โครงการพัฒนาและยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานสถานศึกษาระดบัเลก็&อาชีวศึกษา
เพ่ือรองรับ “ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวนัออก
 (Eastern Economic Corridor: EEC)”
1) การจดัประชมุผู้ปกครอง ผู้บริหาร 
ขา้ราชการครู และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มี
ความเขา้ใจในประเด็นความเขม้แขง็ของการ
เรียนสายอาชพี และสร้างค่านิยมการเรียนสาย
อาชพี การศึกษาเพื่อการมงีานท า
2) การสร้างคุณค่าของการเรียนสายอาชพี จบ
มาแล้วมงีานท า มรีายได้
3) การเปิดโอกาสให้นักเรียนทดลองเรียนสาย
อาชพีในสถานศึกษา
4) การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มสีมรรถนะทางการสอนสายอาชพี 
5) การจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ (Central Lab) 
6) การสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการมงีานท า  

1) เพื่อเพิ่มปริมาณสัดส่วนผู้เรียน
ผู้เรียนสายอาชพี: สายสามญั ใน
จงัหวดัระยอง เท่ากบั 40 : 60 
2) เพื่อก าหนดแนวทางและสร้าง
มาตรการจงูใจให้นักเรียนมาเรียน
สายอาชพีมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมอืระหวา่ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ในจงัหวดัระยอง ให้จดัการเรียนการ
สอนในระดับอาชวีศึกษาด้วยระบบ
ทวภิาคี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
 เลือกอาชพีได้กอ่นเลือกวชิาเรียน    
4) เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบการ
เรียนคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนสายอาชพีในจงัหวดัระยองให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล สอดคล้อง
กบัความต้องการของ
ภาคอตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละ
ภาคธรุกจิด้านการบริการในกลุ่ม
ประเทศ AEC สอดคล้องกบัทิศทาง
นโยบายThailand 4.0

เชิงปริมาณ
1) นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนต้น 
มธัยมศึกษาตอนปลาย และ
นักศึกษาสายอาชพีที่มผีลการ
เรียนเกรดเฉล่ีย มากกวา่ 2.70
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกดั
หน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มคีวามรู้พื้นฐานงานสอนสาย
อาชพี
3) ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนต้นและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดั
หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกดั
หน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกแห่งและ สายอาชวีศึกษา

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ปกครองที่เขา้ร่วมโครงการ
2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรมางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
จดัการเรียนการสอนแบบทวภิาคี
3.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทาง
การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งได้รับการพัฒนา
กระบวนการจดัการบริหาร
สถานศึกษาแบบทวภิาคี
เชิงคุณภาพ
1)  สัดส่วนจ านวนผู้เรียนสาย
อาชพี : สามญัปีการศึกษา 2562 
เท่ากบั 40:60 
2.) ร้อละ 100 ของผู้สมคัรเรียน
สายอาชพี เรียนจบครบหลักสูตร
และมงีานท า
3.) ศูนยก์ารเรียนรู้ (Central Lab
 จ านวน 2 ศูนย ์อ าเภอแกลง 
อ าเภอเมอืง)

25,046,000 สป. ศธจ.ระยอง 2 3 2

หมายเหต ุ *  ตวัอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการตอ่หน่ึงแถวและ 1 คอลมัน์

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)
1.โครงการประชุมสมัมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจงัหวดัระยอง
1) ประชมุเชงิปฏบิัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
2) สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

1) เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานการจดัการศึกษา
ของส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ระยอง
2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ด้านการจดัการศึกษาร่วมกนั
3) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ได้รับทราบนโยบายการจดัการศึกษา
และน าสู่การปฏบิัติได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ
1) ประชมุผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนจงัหวดัระยอง จ านวน 4
 คร้ัง
2) สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร 1 คร้ัง
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในระบบจงัหวดัระยอง มี
ความรู้ความเขา้ใจในนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงาน
การจดัการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
2) ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในระบบจงัหวดัระยอง มโีอกาส
รับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ในด้านการจดัการศึกษาร่วมกนั

เชิงปริมาณ
- จ านวนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ที่เขา้ร่วมประชมุและสัมมนาครบ
ตามจ านวนที่ก าหนด ค่าเป้าหมาย
 32 คน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 95 ของผู้เขา้ร่วม
ประชมุสัมมนาสามารถน าความรู้
ความเขา้ใจที่ได้รับไปประยกุต์ใช้
กบัโรงเรียนของเองและสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ

133,760 สป.        ศธจ.ระยอง 3 2 3

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

2. โครงการ เข้าอบรมหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
CGIA หลกัสตูรFundamental และหลกัสตูร 
Intermediate ของกรมบัญชีกลาง
    1) อบรมหลักสูตร Fundamental
    2) อบรมหลักสูตร Intermediate
    3) อบรมหลักสูตร Advanced
    4) อบรมหลักสูตร Comprehensive

1) เพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานการจดัการศึกษา
ของส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ระยอง
2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ด้านการจดัการศึกษาร่วมกนั
3) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ได้รับทราบนโยบายการจดัการศึกษา
และน าสู่การปฏบิัติได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ                       
   - เจา้หน้าที่ตรวจสอบภายใน
 จ านวน 2 คน                    
 เชิงคุณภาพ                      
   - ผู้ตรวจสอบภายในน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน ให้
ค าปรึกษา แนะน าให้กบั
หน่วยงานและส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง

เชิงคุณภาพ
1) จ านวนเจา้ที่ตวจสอบภายในได้
เขา้รับการอบรมครบตาม
หลักสูตรตาม ค่าเป้าหมาย 
จ านวน 2 คน
2) จ านวนเจา้ที่หน้าในหน่วย
ตรวจสอบภายในสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใชป้ฏบิัติหน้าที่
ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ ค่า
เป้าหมายจ านวน 2 คน
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของเจา้หน้าที่
ตรวจสอบภายในน าความรู้ที่ได้รับ
มาใชป้ฏบิัติงานได้
2) ร้อยละ 100 ของเจา้หน้าที่
ตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษา 
แนะน า ได้อยา่งถกูต้อง

247,100                           สป. ศธจ.ระยอง 3 2 3



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

3.โครงการพัฒนาศักยภาพการจดัการศึกษา
ก่อนวยัเรียน
1) ส่งเสริม/พัฒนาการจดัประสบการณ์ ตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั หลักสูตรปฐมวยั 2560
2) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเขม้แขง็การ
จดัประสบการณ์ระดับปฐมวยั
3) นิเทศ ก ากบั ติดตาม การจดัการศึกษาปฐมวยั
4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

     1)  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวยั
มีพฒันาการทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วดัของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
      2)  เพื่อส่งเสริม/พฒันา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ปฐมวยัและผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
      3) เพื่อส่งเสริม/พฒันาสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวยัมีคุณภาพในการจัดการศึกษา
ปฐมวยัตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
     4) เพื่อให้พอ่แม่/ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยัตระหนัก มีความรู้ และเห็น
ความส าคัญของการอบรมเล้ียงดูที่
สอดคล้อง พฒันาการในแต่ละช่วงวยั
     5) เพื่อจัดต้ังศูนย์การพฒันาการจัด
การศึกษาปฐมวยัประจ าอ าเภอ ส าหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้/พฒันาศักยภาพครู/
สถานศึกษาและผู้เกีย่วข้องในการจัด
การศึกษาปฐมวยั
     6) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัด
ประสบการณ์/การพฒันาครูและ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวยั

เชิงปริมาณ
  1) ผู้เรียนระดับปฐมวยัทุกคนคน ได้รับการ
ประเมินพฒันาการทุกด้านตามเกณฑ์
มาตรฐาน/ตัวชี้วดัของหลักสูตร
  2) โรงเรียนทีเ่ปิดสอนระดับปฐมวยัทุก
โรงเรียน มีความพร้อมในการจดัการศึกษา
ระดับปฐมวยั
  3) ครูผู้สอนระดับปฐมวยัและผู้เกี่ยวข้อง
กบัการจดัการศึกษาระดับปฐมวยั ได้รับการ
อบรม/พฒันาเกี่ยวกบัจดัท าและพฒันา
หลักสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั 
พทุธศักราช 2560 ทีส่อดคล้องกบั
พฒันาการแต่ละช่วงวยั
  4) พอ่แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัทุกคน มี
ความตระหนักและความรู้ในความส าคัญของ
การอบรมเล้ียงดูทีส่อดคล้องกบัพฒันาการ
ในแต่ละช่วงวยั
  5) ศูนย์การพฒันาการจดัการศึกษา
ปฐมวยัประจ าอ าเภอ จ านวน 8 ศูนย์
  6) ครู/สถานศึกษาทีจ่ดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยั ร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม
  เชิงคุณภาพ
  1) ผู้เรียนระดับปฐมวยั มีพฒันาการทุก
ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วดัของ
หลักสูตร
  2) ครูผู้สอนระดับปฐมวยัและผู้เกี่ยวข้อง มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการจดัท าและพฒันา
หลักสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยัพทุธศักราช
 2560 ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
และพฒันาการในแต่ละช่วงวยั
  3) พอ่แม่/ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัตระหนัก 
มีความรู้ และเห็นความส าคัญของการอบรม
เล้ียงดูทีส่อดคล้องกบัพฒันาการในแต่ละช่วง

เชิงปริมาณ
 1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวยัทุกคน
คน ได้รับการประเมินพฒันาการทุกด้านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วดัของหลักสูตร
2)  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนทีเ่ปิดสอนระดับ
ปฐมวยัทุกโรงเรียน มีความพร้อมในการจดั
การศึกษาระดับปฐมวยั
3)  ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับปฐมวยัและ
ผู้เกี่ยวข้องกบัการจดัการศึกษาระดับปฐมวยั 
ได้รับการอบรม/พฒันาเกี่ยวกบัจดัท าและ
พฒันาหลักสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั 
พทุธศักราช 2560 ทีส่อดคล้องกบัพฒันาการแต่
ละช่วงวยั
4)  ร้อยละ 100 ของพอ่แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยั ทุกคน มีความตระหนักและความรู้ใน
ความส าคัญของการอบรมเล้ียงดูทีส่อดคล้องกบั
พฒันาการในแต่ละช่วงวยั
5)  ร้อยละ 100 ของศูนย์การพฒันาการจดั
การศึกษาปฐมวยัประจ าอ าเภอ จ านวน 8 ศูนย์
6)  ร้อยละ 80 ของครู/สถานศึกษาทีจ่ดั
การศึกษาระดับปฐมวยั ได้รับการนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวยั มี
พฒันาการทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ของหลักสูตร
2.) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนระดับปฐมวยัและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ ในการจดัท า
และพฒันาหลักสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั
พทุธศักราช 2560 ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน/
ตัวชี้วดัและพฒันาการในแต่ละช่วงวยั
3) ร้อยละ 100 ของพอ่แม่/ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยัตระหนัก มีความรู้ และเห็นความส าคัญ
ของการอบรมเล้ียงดูทีส่อดคล้องกบัพฒันาการ

1,409,240 สป. ศธจ.ระยอง 3 4 3



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

4.โครงการสะเตม็ศึกษาสู่การพัฒนา
นวตักรรมที่ยั่งยนื
กจิกรรมที่ 1
1) ประชมุวางแผนคณะท างาน
2) จดัค่ายพัฒนาครูและศึกษาดูงานสถานศึกษา 
3) สรุปผลการด าเนินงาน
กจิกรรมที่ 2
1) สร้างเครือขา่ยทีมพัฒนาสะเต็มศึกษา (Stem
 Education Team) ในสถานศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการ
2) สร้างเวบ็ไซต์และกลุ่มไลน์เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กจิกรรมที่ 3
1) จดัสรรงบประมาณเพื่อขบัเคล่ือนสะเต็ม
ศึกษาให้กบัสถานศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ
กจิกรรมที่ 4
1) นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา
กจิกรรมที่ 5
1) ประกวดและจดัแสดงผลงานการจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านเวบ็ไซต์
2) รายงานผลการด าเนินโครงการ

1. เพื่อสร้างเสริมความเขา้ใจและ
พัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ใน
กระบวนทัศน์ใหมท่างการศึกษาด้วย
การเรียนรู้แบบสะเต็มให้กบัครูใน
จงัหวดัระยอง 
2. เพื่อกระตุ้นความริเร่ิมสร้างสรรค์
นวตักรรมการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งการ
จดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา
และงานวจิยัปฏบิัติการในชั้นเรียน 
3. เพื่อสร้างเครือขา่ยการพัฒนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูในจงัหวดั
ระยอง

เชิงปริมาณ
- ครูในสังกดัหน่วยงานทาง
การศึกษาในจงัหวดัระยองทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จ านวน 90 
คน
เชิงคุณภาพ
1.ครูในสังกดัหน่วยงานทาง
การศึกษาในจงัหวดัระยองทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมคีวาม
เขา้ใจและสามารถพัฒนา
สมรรถนะด้านการเรียนรู้ใน
กระบวนทัศน์ใหมท่าง
การศึกษาด้วยการเรียนรู้แบบ
สะเต็ม
2.ครูในสังกดัหน่วยงานทาง
การศึกษาในจงัหวดัระยองทั้ง
ภาครัฐและเอกชนพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถสร้างสรรค์
นวตักรรมการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทั้งการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาและงานวจิยั
ปฏบิัติการในชั้นเรียน 
3.ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของครูในสังกดั
หน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวดั
ระยองทั้งภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 90 คน
เชิงคุณภาพ
 1)  ร้อยละ 100 ของครูในสังกดั
หน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวดั
ระยองทั้งภาครัฐและเอกชนม ี     
 ความเขา้ใจและสามารถพัฒนา
สมรรถนะด้านการเรียนรู้ใน
กระบวนทัศน์ใหมท่างการศึกษา
ด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็ม
 2)  ร้อยละ 100 ของครูในสังกดั
หน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวดั
ระยองทั้งภาครัฐและเอกชน
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างสรรค์นวตักรรมการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทั้งการจดัการเรียน
การสอนในสถานศึกษาและ
งานวจิยัปฏบิัติการในชั้นเรียน
 3)  ร้อยละ 80 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยองมี

730,840 สป. ศธจ.ระยอง 3 4 3



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

5. โครงการ ปฐมนิเทศครูบรรจใุหม่ 
1) อบรมมาตรฐานวชิาชพีครู      
2) สรุป รายงานผลการด าเนินงาน

     เพื่อให้ขา้ราชการครูที่บรรจใุหม ่
มคีวามรู้ ทักษะและประสบการณ์ใน
การจดัการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนและสร้างความเขา้ใจใน
ระเบียบ กฎหมารย หลักปฏบิัติ
ราชการ การปรับพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกนัในสังคมได้อยา่งมคีวามสุข

ขา้ราชการครูที่บรรจใุหม ่       
 ในปีงบประมาณ 2560 - 2561

ร้อยละ 90 ของขา้ราชการครู
บรรจใุหม ่มคีวามรู้ความเขา้ใจใน
กฎ ระเบียบและการปฏบิัติงานได้
อยา่งถกูต้อง แมน่ย า

126,400            สป. ศธจ.ระยอง 3 2 3

6. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวดัระยอง
1) อบรมเชงิปฏบิัติการ
2) ศึกษาดูงาน
3) รายงานผลโครงการ

1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ 
ของบุคลากรในส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัระยอง
2.เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและ
ขวญัก าลังใจการปฏบิัติงาน
3.เพื่อสร้างความผูกพันต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์กร

เชิงปริมาณ
- บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
จ านวน 65 คน
เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการพัฒนา
ประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน
2) บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง เกดิ
ความผาสุกและมขีวญัก าลังใจ
การปฏบิัติงาน
 3) บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง เกดิ
ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน
และองค์กร

1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ระยองที่เขา้ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึง
พอใจในภาพรวม
3. ร้อยละ 90 ของผู้เขา้ร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏบิัติงานเพิ่มสูงขึ้น

430,000 สป. ศธจ.ระยอง 3 2 3



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

หมายเหต ุ *  ตวัอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการตอ่หน่ึงแถวและ 1 คอลมัน์



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)
1.คัดเลือกและติดตามชว่ยเหลือนักเรียนทุน
พระราชทานและทุนการศึกษาอื่นๆ               
      1) ประชมุครูรับผิดชอบงานทุนการศึกษา
เพื่อชี้แจงแนวทาง
การปฏบิัติในการขอรับทุนการศึกษา
    2) ออกประเมนิและคัดเลือกทุน
พระราชทานและทุนทางการศึกษาอื่น ๆ         
     3)  ด าเนินการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียน
รับทุนพระราชทานและทุนทางการศึกษาอื่น ๆ 
         4) รายงานผลการด าเนินงาน 
         

  1)  เพื่อติดตาม รวบรวมขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ของนักเรียนผู้ขอรับ
ทุนการศึกษา
  2)  เพื่อให้เกดิความยติุธรรม ใน
การพิจารณากล่ันกรอง และคัดเลือก
ผู้รับทุนการศึกษา
  3)  เพื่อติดตามชว่ยเหลือแกไ้ข
ปัญหาอปุสรรคระหวา่งเรียนของ
ผู้รับทุนการศึกษา
   4)  เพื่อให้มกีารประสานงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

เชิงปริมาณ  
 -  เด็กนักเรียนที่เรียนดี , มี
ความพฤติดี , ความพร้อมที่จะ
เขา้รับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ , เด็กยากจนและด้อย
โอกาสทางการศึกษาได้รับการ
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและใน
ระดับที่สูงกวา่
 -  ประชากรวยัเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกดั
 จบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
เชิงคุณภาพ  
 -  เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชวีติ  สามารถอยู่ร่วมกบั
ผู้อื่นได้อยา่งมคีวามสุข

1.ร้อยละ 80 ของอตัราการเรียน
ต่อในพื้นที่ห่างไกล
2.ร้อยละ 80 ของอตัราการเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้น

379,200 สป. ศธจ.ระยอง 4 4 4

หมายเหต ุ *  ตวัอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการตอ่หน่ึงแถวและ 1 คอลมัน์

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 5 การจดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)
1. โครงการสง่เสริมการบริหารจดัการขยะใน
สถานศึกษาและชุมชน 
1) ฝึกอบรมการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการ
บริหารจดัการขยะ 
2) จดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนในจงัหวดั
ระยอง

เพื่อสร้างจติส านึกความมส่ีวนร่วม
ของชมุชนในการจดัการขยะอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน ครู ชมุชน ผู้มส่ีวน
เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนในจงัหวดั
ระยอง จ านวน 2,000 คน
 2.ชมุชน สถานที่ราชการ 
เอกชน ในจงัหวดัระยอง 
จ านวน  304 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียน ครู ชมุชน ผู้มส่ีวน
เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนในจงัหวดั
ระยอง มส่ีวนร่วมของชมุชนใน
การริหารจดัการขยะ
2.ชมุชน สถานที่ราชการ 
เอกชน ในจงัหวดัระยอง มกีาร
บริหารจดัการขยะอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

 เชิงปริมาณ 
1. ชมุชนร้อยละ 80 มส่ีวนร่วมใน
การบริหารจดัการขยะมลูฝอย
 2. สถานศึกษาทุกสังกดัในจงัหวดั
ระยองมต้ีนแบบของการบริหาร
จดัการขยะมลูฝอย
 เชิงคุณภาพ
1. มสีถานศึกษาทุกสังกดัใน
จงัหวดัระยองที่เป็นต้นแบบการ
จดัการขยะมลูฝอยสามารถเป็น
แบบอยา่งได้
2. มกีลุ่มในชมุชน เพื่อให้ความรู้
การจดัการวสัดุของชมุชน และ
ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม

1,499,800 สป. ศธจ.ระยอง 5 4 5

หมายเหต ุ *  ตวัอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการตอ่หน่ึงแถวและ 1 คอลมัน์

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)
1.โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 
1) จดัประชมุคณะอนุกรรมการเกี่ยวกบัการ
พัฒนาการศึกษา

1) เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์ แนว
ทางการจดัการศึกษา และการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท สังกดั
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง  
 2) เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา        
 3) เพื่อวางแผนการจดัการศึกษา
และพิจารณาเสนอแนะการจดัสรร
งบประมาณให้แกส่ถานศึกษา

เชิงปริมาณ
1. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกบัการ
พัฒนาการศึกษา จ านวน 11 คน
2. เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 15  
คน
เชิงคุณภาพ
- ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
มกีารส่งเสริมสนับสนุนการจดั
การศึกษา และมยีทุธศาสตร์เพื่อเป็น
แนวทางการจดัการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท สามารถขบัเคล่ือนการจดั
การศึกษาในจงัหวดัระยองได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของจ านวน
คณะกรรมการเกี่ยวกบัการพัฒนา
การศึกษา สามารถเขา้ร่วมประชมุ
ได้ครบตามจ านวน
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 95 ของการจดัประชมุ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกบัการ
พัฒนาการศึกษา สามารถ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจดั
การศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท และขบัเคล่ือนการจดั
การศึกษาในจงัหวดัระยองได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

287,920            สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

2. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเชิงพ้ืนที่
1) ประชมุเชงิปฏบิัติการคณะท างานสร้าง
เคร่ืองมอืการจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจงัหวดั
2) ประชมุเชงิปฏบิัติการคณะท างานเพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้อง ปรับปรุง แกไ้ข บันทึก 
และประมวลผลขอ้มลูสารสนเทศด้านการศึกษา
ระดับจงัหวดั
3) ประชมุเชงิปฏบิัติการหัวหน้าหน่วยงานทาง
การศึกษา และเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขอ้มลู
สารสนเทศทางการศึกษา ชี้แจงการจดัเกบ็ขอ้มลู
 พร้อมก าหนดระยะเวลาการส่งขอ้มลู 
4) รวบรวม วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มลู
สารสนเทศทางการศึกษา
5) จดัท าเอกสารขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับจงัหวดัและใชใ้นการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏบิัติการประจ าปี และ
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี
6) การประเมนิผลโครงการ

1. เพื่อจดัท าขอ้มลูสารสนเทศด้าน
การศึกษาของทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจงัหวดัให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั
2. เพื่อให้บริการ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธข์อ้มลูสารสนเทศด้าน
การศึกษาของจงัหวดัแกห่น่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งและผู้สนใจทั่วไป

เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวดั ทุกสังกัด จ านวน 10 คน
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา หน่วยงานละ 2
 คน
3) เจ้าหน้าที่ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดั
ระยอง จ านวน  10 คน
4) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เชิงพื้นที่ จ านวน 1 ระบบ       
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานทาง
การศึกษา    ในจังหวดัทุกสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธภิาพ
2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เชิงพื้นที่ ที่มีประสิทธภิาพ มีความเป็น
เอกภาพ   ลดความซ้ าซ้อน มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยง่าย

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่
จดัการศึกษาทุกสังกดัเขา้ร่วม
ประชมุปฏบิัติการ                   
 จดัท าฐานขอ้มลูกลางด้าน
การศึกษาครบถว้น
2) ร้อยละ 100 ของระบบขอ้มลู
สารสนเทศทางการศึกษาเชงิพื้นที่
 มคีวามครอบคลุมครบถว้น
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของหน่วยงานที่จดั
การศึกษาสามารถน าขอ้มลู
สารสนเทศไปใชใ้น                  
การวางแผนบริหารจดัการศึกษา
ได้อยา่งประสิทธภิาพ
2) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขอ้มลูสารสนเทศ

142,800            สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

3.โครงการประชุมเชิงปฏบิัตกิารการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา จงัหวดัระยอง 
แผนปฏบิัตกิารประจ าปี ของจงัหวดัระยอง 
และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวดัระยอง
 1) ประชมุเชงิปฏบิัติการการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวดัระยอง แผนปฏบิัติการประจ าปี 
ของจงัหวดัระยอง และแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี ของส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
 2) ประชมุเชงิปฏบิัติการการจดัท าแผนปฏบิัติ
การประจ าปี จงัหวดัระยอง (แผนใชเ้งิน) และ
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง (แผนใชเ้งิน)
 3) ติดตาม ประเมนิผลโครงการ

 1. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา
ในจงัหวดัระยอง จดัการศึกษาไปใน
ทิศทางเดียวกนั      เกดิความ
เชื่อมโยงในการจดัการศึกษาทุกระดับ
 ทุกสังกดัในจงัหวดัระยอง
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการจดั
การศึกษาของจงัหวดั    ให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด

เชิงปริมาณ
1) หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
และ/หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ในจงัหวดัระยอง จ านวน 20 คน
2) ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และผู้เกี่ยวขอ้ง จ านวน 20
 คน
3) เจา้หน้าที่เกี่ยวขอ้ง  จ านวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
1) ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
 และหน่วยงานทางการศึกษา มี
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัเป็น
เคร่ืองมอืในการก าหนดทิศทางการจดั
การศึกษาในแต่ละปี 
2) ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
 ใชแ้ผนปฏบิัติราชการประจ าปี เป็น
กรอบในการติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานทาง
การศึกษา และสถานศึกษาในจงัหวดั

เชิงปริมาณ
1) จ านวนแผนพฒันาการศึกษา
จังหวดัระยอง 100 เล่ม
2) แผนปฏบิัติการประจ าปี จังหวดั
ระยอง 100 เล่ม
3) แผนปฏบิัติราชการประจ าปี ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัระยอง 
100 เล่ม
4) แผนปฏบิัติการประจ าปี จังหวดั
ระยอง (แผนใช้เงิน) 100 เล่ม
5) แผนปฏบิัติราชการประจ าปี ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัระยอง 
(แผนใช้เงิน) 100 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวดั ใช้แผนเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการศึกษา
2) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวดั น านโยบายสู่
การปฏบิัติได้อย่างมีประสิทธภิาพ

268,750 ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

4.โครงการสง่เสริมสถานศึกษาเข้ารับการ
ประเมินภายนอกรอบที่ 4                          
                 1) ส่งเสริมสถานศึกษาเขา้รับการ
ประเมนิคุณภาพภายนอก                             
              2) งานวจิยัวธิปีฏบิัติที่ดีที่สุดของ
สถานศึกษา

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
สถานศึกษา เขา้รับการประเมนิ
ภายนอกรอบที่ 4

เชิงปริมาณ
       โรงเรียนทุกสังกดัในจงัหวดั
ระยอง จ านวน 53 แห่ง ที่ครบรอบ
การประเมนิ 5 ปี เขา้รับการประเมนิ
ภายนอกด้วยความสมคัรใจ
 เชิงคุณภาพ
        ผู้เกี่ยวขอ้งและชมุชนมคีวาม
มั่นใจต่อการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

เชิงปริมาณ
     ร้อยละ 100 ของโรงเรียนทุก
สังกดัในจงัหวดัระยอง จ านวน 53
 แห่ง ที่ครบรอบการประเมนิ 5 ปี 
เขา้รับการประเมนิภายนอกด้วย
ความสมคัรใจ                        
    เชิงคุณภาพ
      ผู้เกี่ยวขอ้งและชมุชนมคีวาม
มั่นใจต่อการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

415,000 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

5. โครงการ สร้างความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การปฏริูปการศึกษาระดบัจงัหวดั
1) ประชมุสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกดั ระดับจงัหวดั
2) ประชมุเชงิปฏบิัติการเจา้หน้าที่ผู้ปฎบิัติงานใน
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั

 1) เพื่อให้ผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง  ต้ังแต่
ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  องค์คณะบุคคล  และ
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง  มคีวามรู้  
ความเขา้ใจในการปฏรูิปการศึกษา
ระดับจงัหวดัอยา่งต่อเนื่อง
 2) เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้  แนว
ทางการปฏบิัติงานที่เกี่ยวขอ้งกบั
การปฏรูิปการศึกษาระดับจงัหวดั

เชิงปริมาณ
1) หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา  
ทุกสังกดัในจงัหวดั จ านวน 15  คน  
เจา้หน้าที่ 15  คน  ระยะเวลา  1  
คร้ัง ๆ ละ 1 วนัต่อเดือน รวม 12 วนั
2) เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติงานในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั  จ านวน 30 คน  
ระยะเวลา 1  คร้ัง ๆ ละ 1 วนัต่อ
เดือน  รวม  12  วนั
 เชิงคุณภาพ
- ผู้เขา้ร่วมประชมุสัมมนามคีวามรู้  
ความเขา้ใจ  สามารถปฏบิัติงานได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ
 1) ร้อยละ 30 ของจ านวน
หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
ในจงัหวดั  ที่เขา้ร่วมประชมุตาม
ก าหนด
 2) ร้อยละ 30 ของจ านวน
เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติงานใน
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของหัวหน้า
หน่วยงานทางการศึกษาใน
จงัหวดัน านโยบายไปสู่การปฏบิัติ
ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
2) ร้อยละ 100 ของเจา้หน้าที่
ผู้ปฏบิัติงานในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั  มคีวามรู้ความ
เขา้ใจ  ปฏบิัติงานได้ถกูต้องตาม
ระเบียบ

284,400 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

6.โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏบิัตงิานใน
การด าเนินงานตวัชี้วดัและการปฏบิัตริาชการ
ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัระยอง
1) การประชมุเชงิปฏบิัติการคณะกรรมการ/
คณะท างานเพื่อด าเนินงานเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏบิัติงาน ในการด าเนินงานตัวชี้วดัการปฏบิัติ
ราชการของส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั           
                        

1.เพื่อให้การด าเนินงานตัวชี้วดัการ
ปฏบิัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัและตัวชี้วดัตาม
แผนปฏบิัติราชการ  ประจ าปี พ.ศ.
2562 และใชเ้ป็นเคร่ืองมอืและ
แนวทางพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จดัการให้มปีระสิทธภิาพ
 2.เพื่อรวบรวมสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปีของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
 3.เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้
หน่วยงานต้นสังกดั ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้งและสาธารณชนได้ทราบ

เชิงปริมาณ
- ติดตาม การด าเนินงานตัวชี้วดัการ
ปฏบิัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
และตัวชี้วดั  ตามแผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 เชิงคุณภาพ
- เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนา  ปรับปรุงประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการศึกษา

เชิงปริมาณ
1) จ านวนเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน
ในส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ระยอง ที่เขา้ร่วมประชมุตาม
ก าหนด                                
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละของเจา้หน้าที่
ผู้ปฏบิัติงานในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั  มคีวามรู้ความ
เขา้ใจ  ด าเนินงานตัวชี้วดัการ
ปฏบิัติราชการและแผนปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ.2562

30,200 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

7.โครงการการจดักิจกรรมวนัส าคัญ และการ
สบืสานวฒันธรรม และประเพณีตา่งๆ
1) จดักจิกรรมส าคัญในส านักงาน
2) เขา้ร่วมกจิกรรมด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ และ
เอกชน

1) เพื่อให้ขา้ราชการ และลูกจา้งใน
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
มกีจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ
 และเอกชน ในจงัหวดั
2) เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของขา้ราชการระหวา่งหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
- ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
ให้ความร่วมมอืในการท ากจิกรรมด้าน
ต่าง ๆ กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชนในจงัหวดั 
 เชิงคุณภาพ
- ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั มี
ความคล่องตัวในการจดักจิกรรม
ส าคัญต่าง ๆ และมกีารบริหารงาน
แบบบูรณาการ

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของขา้ราชการและ
ลูกจา้งในส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัระยอง ได้ร่วมท ากจิกรรม
ทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของขา้ราชการและ
ลูกจา้งในส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัระยอง สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัหน่วยงาน

100,000 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

8.โครงการประชาสมัพันธ์ และพัฒนาระบบ
เครือข่ายกับหน่วยงานทางการศึกษาในสงักัด   
1) จดัท าวารสารและแผ่นพับ
2) บันทึกภาพนิ่ง การกระจายเสียง งานพิธกีร 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชาสัมพันธ์
3) จดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
4) จดัท า VTR  ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ระยองประเมนิผลโครงการ

1.เพื่อเผยแพร่ขา่วสาร ภารกจิการ
บริหารงาน ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง และ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกดัใน
สาธารณชน ได้รับทราบอยา่งทั่วถงึ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
นโยบาย การบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ในการจดั
การศึกษาให้หน่วยงานทางการศึกษา
ในสังกดั หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ 
เอกชน องค์กร และประชาชน ได้รับ
ทราบ

เชิงปริมาณ
1) เผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การ
บริหารงานของส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัระยอง ไปยังส่ือมวลชนทุกแขนง 
และเวบ็ไซด์ของส านักงาน และ
กระทรวงศึกษาธกิาร สัปดาห์ละ 3 คร้ัง
2)  เผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 
E-news ทุกวนั
3) เผยแพร่ข่าวสารทางบอร์ด ป้าย
ประกาศของส านักงาน จ านวน 2 บอร์ด
4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวารสารข่าว
ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัระยอง 
เดือนละ 1 คร้ังรวม 12 คร้ัง ๆ ละ 200 
ฉบับ 
 เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และผู้เกีย่วข้องมีความรู้
ความเข้าใจ
2) องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป
 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน
และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา     

เชิงปริมาณ
 1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
การทางการศึกษาทุกหน่วย ได้รับ
ทราบขา่วสารของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
2) ร้อยละ 100 องค์กรภาครัฐ 
เอกชน ประชาชนทั่วไป ในจงัหวดั
ระยอง ได้รับทราบขา่วสารของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
 เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 หน่วยงานการ
ทางการศึกษาทุกหน่วย มคีวามรู้ 
ความเขา้ใจในภารกจิงาน ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
2) ร้อยละ 100 องค์กรภาครัฐ 
เอกชน ประชาชนทั่วไป ในจงัหวดั
ระยอง มคีวามรู้ความเขา้ใจใน
ภารกจิงานของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง

82,000 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

9.โครงการการบริหารจดัการส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวดัระยอง                           
   1) ค่าสาธารณูปโภค
     - ค่าไฟฟ้า
     - ค่าประปา
     - อนิเตอร์เน็ต
    - ค่าไปรษณีย์
    - ค่าโทรศัพท์                                       
    2) งบประจ า
     - ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ
    - ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/เคร่ืองพิมพ์         
   3) ค่าวสัดุส านักงาน
     - ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง
     - ค่าซ่อมและบ ารุงรถยนต์ราชการ
     - วสัดุ/ค่าจา้งเหมาบริการ

1) เพื่อให้ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัระยอง มงีบประมาณค่า
สาธารณูปโภคเพียงพอกบัรายจา่ย
2) เพื่อให้ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัระยอง มรีะบบการบริหาร
จดัการอยา่งมปีระสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ
1) ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ไปรษณีย ์และค่า
อนิเตอร์เน็ต)
2) ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
3) ค่าวสัดุส านักงาน
4) ค่าที่พัก เบี้ยเล้ียงและ ค่าพาหนะ
5) ค่าซ่อมและบ ารุงรถยนต์ราชการ
เชิงคุณภาพ
- ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
มรีะบบการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง มกีาร
บริหารจดัการส านักงานที่มี
ประสิทธภิาพ                         
  เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง มกีาร
บริหารงบประมาณที่เพียงพอกบั
รายจา่ย

2,529,000 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

10.โครงการการพัฒนาระบบส านักงาน
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Office) ของส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวดัระยอง   
1) จดัซ้ือโปรแกรมระบบส านักงานอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-office)
2) จดัท าคู่มอืโปรแกรม e-office
3) จดัประชมุคณะกรรมการ/คณะท างานวางแผน
การด าเนินงาน  ติดตาม และ ประเมนิผล
4) จดัประชมุเชงิปฏบิัติการใชโ้ปรแกรมระบบ
ส านักงานอเิล็กทรอนิกส์ (e-office) แกบุ่คลากร
และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง

1) เพื่อจดัหาโปรแกรมระบบ
ส านักงานอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับใชใ้น
การปฏบิัติงานสารบรรณของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
จ านวน 1 ระบบ
2) เพื่อด าเนินการรับ – ส่งหนังสือ
ราชการระหวา่งหน่วยงานให้สามารถ
เชื่อมโยงการท างานอยา่งมี
ประสิทธภิาพและเป็นระบบ
3) เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่
บุคลากร เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
เกี่ยวกบัการบริหารจดัการผ่านระบบ
ส านักงานอเิล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
1) ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
  มรีะบบส านักงานอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-office) จ านวน 1 ระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานและมี
การบริหารจดัการที่ดี
2) จดัประชมุเชงิปฏบิัติการการใช้
ระบบส านักงานอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-office) แกบุ่คลากรและเจา้หน้าที่
ที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ
1) เพื่อการบูรณาการและการ
เชื่อมโยงระบบไปยงัหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานภายนอก 
สมารถรองรับภารกจิในการปฏบิัติงาน
ร่วมกนัอยา่งมปีระสิทธภิาพ
2) บุคลากรทุกระดับสามารถเรียนรู้
และเขา้ใจการใชง้านระบบส านักงาน
อเิล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี 
ได้อยา่งถกูต้องมปีระสิทธภิาพ

 เชิงปริมาณ
- มรีะบบส านักงานอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-office) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏบิัติงานและมกีาร
บริหารจดัการที่ดี จ านวน 1 ระบบ
- ร้อยละของผู้เขา้รับการอบรม มี
ความรู้ ความเขา้ใจการใช้
โปรแกรมฯ  และมคีวามพึงพอใจ
ระบบส านักงานอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-office) ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของประสิทธภิาพต่อการ
ให้บริการระบบส านักงาน
อเิล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง
- ร้อยละของประสิทธภิาพต่อการ
เขา้ถงึชอ่งทางการติดต่อ ส่ือสาร
ขอ้มลูเชื่อมโยงภารกจิในการ
ปฏบิัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้รวดเร็ว

79,700 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

11.โครงการการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดัระยอง                           
   1) ประชมุคณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั
ระยอง

1) เพื่อให้การบริหารจดัการกอ่น-
หลังการประชมุเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ
2) เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมประชมุได้รับ
เอกสาร ขอ้มลู ที่ถกูต้อง

เชิงคุณภาพ
- ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
มรีะบบการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 
เชิงปริมาณ
- ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
สามารถจดัการประชมุคณะกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยองได้ตาม
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของกศจ.ระยอง  
ได้เขา้ร่วมประชมุทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของการขบัเคล่ือน
นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย
 บรรลุวตัถปุระสงค์

630,300 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

12.โครงการประชุมสมัมนากรรมการในองค์
คณะบุคคล เพ่ือการบริหารจดัการที่มี
ประสทิธิภาพตามหลกัธรรมาภบิาล   
1) จดัประชมุคณะกรรมการ/คณะท างานวางแผน
การด าเนินงาน และการติดตาม ประเมนิผล
2) จดัท าเอกสาร/คู่มอืการประชมุสัมมนา
คณะกรรมการในองค์คณะบุคคล
3) ด าเนินโครงการการศึกษาดูงานและการ
ประชมุสัมมนาคณะกรรมการในองค์คณะบุคคล

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
คณะกรรมการในองค์คณะบุคคล มี
ความพร้อมและมบีทบาทในการ
ปฏบิัติหน้าที่อยา่งมเีอกภาพอยา่ง
สอดคล้องกนั
2) เพื่อสร้างวสัิยทัศน์ ความรู้ การ
จดัประสบการณ์ และการ
แลกเปล่ียนแนวคิดในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการและ
การพัฒนาการศึกษาร่วมกนัในองค์
คณะบุคคล
3) เพื่อบูรณาการการปฏบิัติภารกจิ
ของกระทรวงศึกษาธกิารเกี่ยวกบั
การบริหารและการจดัการศึกษา
ตามที่กฎหมายก าหนดและตาม
อ านาจหน้าที่ นโยบาย และ
ยทุธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมายแบบมุ่งประสิทธผิล

เชิงปริมาณ
- จดัประชมุสัมมนากรรมการในองค์
คณะบุคคลและการศึกษาดูงานของ 
คณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั
ระยอง คณะอนุกรรมการศึกษาธกิาร
จงัหวดัระยอง ทั้ง 3 คณะ และ
ผู้ชว่ยเลขานุการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บุคลากรและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งใน
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
จ านวน 45 คน เป็นเวลา 2 วนั 
เชิงคุณภาพ
1) กรรมการในองค์คณะบุคคลของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง มี
ความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท อ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  และมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา
อยา่งมเีอกภาพ สอดคล้องกนัอยา่งมี
ประสิทธภิาพบนหลักธรรมาภบิาล
2) การขบัเคล่ือนการศึกษาในจงัหวดั
ระยอง มกีารพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมอื

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการ
ในองค์คณะบุคคล คณะผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
ระยอง ที่เขา้ร่วมการศึกษาดูงาน
และการประชมุสัมมนาฯ
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการในองค์คณะบุคคล 
คณะผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง มคีวามรู้
 ความเขา้ใจบทบาท หน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด และมส่ีวนร่วม
ในการบริหารจดัการศึกษาของ
จงัหวดัระยอง ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพบนหลักธรรมาภบิาล
2) ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจ
ของที่เขา้ร่วมประชมุสัมมนาฯ 
และการศึกษาดูงาน

132,050 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

13.โครงการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดัระยอง
 1) ประชมุขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 3 เขต
 2) ประชมุ อกศจ. ระยอง

 เพื่อให้การประชมุคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง กอ่ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล 
ของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกดัส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง

เชิงปริมาณ
1. คณะอนุกรรมการศึกษาธกิาร
จงัหวดัระยอง จ านวน 11 คน
2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง  56  คน
เชิงคุณภาพ
- คณะอนุกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั
ระยอง และขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใน
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
พิจารณากล่ันกรองสิทธปิระโยชน์และ
ระบบการบริหารงานบุคคล

ร้อยละ 90 ของการบริหารงาน
บุคคลเกดิประโยชน์ต่อขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับประโยชน์

281,000            สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

14.โครงการการยา้ยผู้บริหารสถานศึกษา
  1) ประชมุปฏบิัติการวเิคราะห์เอกสารผู้ขอยา้ย
  2) กจิกรรมหลัก ประเมนิศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ขอยา้ย

       เพื่อให้การด าเนินการยา้ย
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บริสุทธิ ์ยติุธรรม 
เกดิประโยชน์สูงสุด

เชิงปริมาณ
   1. คณะอนุกรรมการศึกษาธกิาร
จงัหวดัระยอง จ านวน 11 คน
   2. ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง  56  คน   
เชิงคุณภาพ
     คณะอนุกรรมการศึกษาธกิาร
จงัหวดัระยอง และขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใน
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
พิจารณากล่ันกรองสิทธปิระโยชน์และ
ระบบการบริหารงานบุคคล

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของจ านวน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการ
พิจารณายา้ยมคุีณสมบัติครบถว้น
ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่ ก.ค.
ศ.ก าหนดทุกราย
2) สถานศึกษามผู้ีบริหาร
สถานศึกษาที่มคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสมกบัการ
บริหารจดัการศึกษาครบทุก
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ
การพิจารณายา้ยเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถว้น ถกูต้อง และ
เป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด
2) สถานศึกษามผู้ีบริหาร
สถานศึกษา ที่มคีวามรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกบัการ
บริหารจดัการศึกษา 

87,300 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

15.โครงการการยา้ยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
  1) ประชมุปฏบิัติการวเิคราะห์เอกสารขอ้มลูผู้
ขอยา้ย และจดัท าบัญชรีายละเอยีดผู้ขอยา้ย  

เพื่อให้การด าเนินการยา้ยขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ ์
ยติุธรรม เกดิประโยชน์สูงสุด

เชิงปริมาณ
 1. จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้ยา้ย มคุีณสมบัติ
ครบถว้นตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย คิดเป็นร้อยละ 
100
 2. จ านวนสถานศึกษามคีรูตามเกณฑ์
อตัราก าลัง และตรงตามสาขาวชิาเอก 
ที่สถานศึกษาขาดแคลน คิดเป็นร้อย
ละ 80
 เชิงคุณภาพ
1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพิจารณายา้ย มี
คุณสมบัติครบถว้น ถกูต้อง และเป็น
ธรรม ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด
2. สถานศึกษามคีรูที่มคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสม ตรงตามสาขา
วชิาเอกที่สถานศึกษาขาดแคลน ส่งผล
ให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียน
สูงขึ้น

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของจ านวนครูที่
ได้ยา้ย มคุีณสมบัติครบถว้นตาม
หลักเกณฑ์และวธิกีารที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดทุกราย 
2. ร้อยละ 80 ของจ านวน
สถานศึกษา มคีรูครบตามเกณฑ์
อตัราก าลัง และตรงตามสาขา
วชิาเอกที่สถานศึกษาขาดแคลน
เชิงคุณภาพ
1. ครูที่ได้รับการพิจารณายา้ย  มี
คุณสมบัติครบถว้น ถกูต้อง และ
เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
2. สถานศึกษามคีรูที่มคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสม ตรงตาม
สาขาวชิาเอกที่สถานศึกษาขาด
แคลน ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

7,200.00 ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

16.โครงการ สอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจแุละ
แตง่ตั้งเป็นข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย
  1) กจิกรรมหลักรับสมคัรสอบแขง่ขนั
  2) กจิกรรมหลัก ด าเนินการสอบแขง่ขนัและ
บรรจแุต่งต้ัง

1. เพื่อให้การสอบแขง่ขนั เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   2. 
เพื่อให้สถานศึกษามขีา้ราชการครู
สายงานการสอนครบตามต าแหน่ง
วา่ง ตามกลุ่มวชิา หรือสาขาวชิาที่
ต้องการ

เชิงปริมาณ
 1) ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุ
แต่งต้ังเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สอบ
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2) สถานศึกษาสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจงัหวดัระยอง มขีา้ราชการครูสาย
งานการสอน ครบตามต าแหน่งวา่ง 
และตามกลุ่มวชิา หรือทางสาขาวชิาที่
ต้องการ 
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษา มขีา้ราชการครูตรงตาม
กลุ่มวชิา หรือสาขาวชิาที่ต้องการและ
ขาดแคลน สามารถจดัการเรียนการ
สอนได้ยา่งมปีระสิทธภิาพ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐานของ
ประเทศ 

เชิงปริมาณ
 1) ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัฯ ที่สอบผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
 2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มขีา้ราชการครูสายงานการสอน 
ครบตามกลุ่มวชิา หรือสาขาวชิา  
 ที่ต้องการและขาดแคลน          
  เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน 
อยา่งเพียงพอทุกกลุ่มวชิา จดัการ
เรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ
2) ร้อยละ 80 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐานของประเทศ

4,566,300 สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

17.โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยทุธศาสตร์ 
1) จดัประชมุคณะอนุกรรมการเกี่ยวกบัการ
บริหารราชการเชงิยทุธศาสตร์

1. เพื่อเสนอแนะและจดัท าขอ้
ยทุธศาสตร์ การวางแผนแนว
ทางการจดัการศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท
2. เพี่อจดัท ากรอบการประเมนิผล
การปฏบิัติงาน หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจงัหวดัระยอง
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
ด าเนินการเกี่ยวกบังานด้านวชิาการ 
การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท รวมถงึ การ
ติดตามประเมนิผลระบบบริหารและ
การจดัการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
การจดัการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ

เชิงปริมาณ
1. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชงิยทุธศาสตร์ จ านวน 11 คน
2. เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 15  
คน
เชิงคุณภาพ
- ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 
มกีารส่งเสริมสนับสนุนการจดั
การศึกษา และมยีทุธศาสตร์เพื่อเป็น
แนวทางการจดัการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท สามารถขบัเคล่ือนการจดั
การศึกษาในจงัหวดัระยองได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของจ านวนคณะ
กรรมการบริหารราชการเชงิ
ยทุธศาสตร์ สามารถเขา้ร่วม
ประชมุได้ครบตามจ านวน
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 95 ของการจดัประชมุ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชงิยทุธศาสตร์ สามารถ ส่งเสริม
สนับสนุนการจดัการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท และ
ขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาใน
จงัหวดัระยองได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

287,920            สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6



แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ลา้นบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(6) (7) (8)
ชาต ิ20 ปี 

(9) ศธ. (10) สป. (11)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั ระยอง

สอดคลอ้ง

18.โครงการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล 
จดุเน้น นโยบายของภาครัฐ
- ติดตามและประเมนิผลจดุเน้น นโยบายของ
ภาครัฐ/นิเทศ การจดัการศึกษา/งานวชิาการ/
ส่งเสริมสถานศึกษาที่ครบรอบการประเมนิ
ภายนอก 5 ปี/พัฒนาหลักสูตรปฐมวยั

1. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
จดุเน้น นโยบายของกระทรวงศึกาธิ
การของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จงัหวดัระยอง
2. เพี่อนิเทศการด าเนินงานตาม
จดุเน้นและนโยบายการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวดั
ระยอง
3. เพื่อส่งเสริมและขบัเคล่ือนระบบ
การประกนัคุณภาพกบัหน่วยงานที่มี
สถานศึกษาครบรอบ 5 ปี ของการ
ประเมนิภายนอก

เชิงปริมาณ
- ทุกหน่วยงานทางการศึกษาใน
จงัหวดัระยองได้รับการติดตาม การ
ด าเนินงานตามจดุเน้น
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงานทางการศึกาในจงัหวดั
ระยอง ได้รับการนิเทศ ติดตาม อยา่ง
น้อย 2 เดือน/คร้ัง
2. สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการ
ประเมนิจาก สมศ.

1.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มี
ขอ้มลูผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งสมบูรณ์ ถกูต้อง
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร

200,000            สป. ศธจ.ระยอง 6 6 6

10,411,840
หมายเหต ุ *  ตวัอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการตอ่หน่ึงแถวและ 1 คอลมัน์



ส่วนที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 

5.1 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
ที่จัดท าข้ึนนี้ จะประสบความส าเร็จได้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องน าสู่การปฏิบัติ โดยมีกลไก แนวทางและกระบวนการ
ขับเคลื่อน ดังนี้ 
  1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดที่จัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนา
จังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
  2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัด ด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่ โครงการ/กิจกรรม ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีค่าเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ด้วย 
  3) ศึกษาธิการจังหวัด ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้น าการศึกษาระดับจังหวัด มีความมุ่งมั่น
จริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยด าเนินการชี้แจง สร้างความรู้ 
ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
  4) หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
  5) ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม สร้างขวัญก าลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชย   
ให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

5.2 การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญดังนี้ 
  1) แต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ คณะท างานสร้างเครื่องมือการ
ติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน      
ทางการศึกษา ทุกสังกัด เป็นต้น 
  2) ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ 
หรือปีการศึกษา 
  3) สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างส านักงานศึกษาธิการภาค/
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือประโยชน์ ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 



- 102 - 
 
  4) เสริมสร้างกลไกการติดตาม และตรวจสอบสาธารณะให้กับภาคประชาชน โดยการ
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ตรวจสอบความโปร่งใสและ
ความส าเร็จของงาน 
  5) ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับแผน 
หรือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในห้วงต่อไป 
  6) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้จัดท ำ 
 
 

ที่ปรึกษำ 
 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ  รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
  
ผู้รวบรวม/เรียบเรียง 
 
 นางสาวจตุพร ขันนอก  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวชลลดา เตชะบวรุกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 นางสาวดาวนภา หัทยานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

 


