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ค ำน ำ 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนด
นโยบายแนวทาง การจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ  
พร้อมจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตลอดจนความต้องการ และความจ าเป็นของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการ  
บริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม กลยุทธ์ กรอบนโยบาย การจัดการศึกษา จุดเน้น มาตรการ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ โดยน้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาณ 
และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแนวนโยบาย ในการพัฒนาการศึกษา 
ตลอดจนวิเคราะห์สาระส าคัญต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) 
และแนวนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยอง  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จุดเน้นส าคัญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการตามบริบทของพ้ืนที่  
เป็นกรอบในการด าเนินการวางแผนโครงการ/กิจกรรม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ขอขอบคุณข้าราชการ  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ทุกคน ประธานเครือข่ายการศึกษา ที่ให้ 
ความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฎิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562  จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  สถานศึกษาในสังกัด และผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป   

 

                                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
                             พฤศจิกายน  2561 
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สภาพการจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 
บริบทองค์กร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตั้งอยู่อาคารหลวงปู่คร่ าอุปถัมภ์’๓๗  
เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๓ ถนนสุขุมวิท ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110 โทรศัพท์
ติดต่อ 0 3867 1180 โทรสาร 0 3867 2516 เว็บไซต์  http://www.rayong2.go.th  สนับสนุนการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 87 โรงเรียน ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอแกลง 
อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

 
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศกึษา 

(ก.ต.ป.น.) 

- งานตรวจสอบการเงนิและบัญชี ระบบดูแลทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบการด าเนินงาน 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมนิการบริหารความเสี่ยง 
- ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
- ปฏิบัติงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ านวยการ 
 

- งานสารบรรณ 
- งานช่วยอ านวยการ 
- งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
- งานพาหนะ 
- งานระบบบริหาร 
การควบคุมภายใน
และพัฒนาองค์กร 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประสานงาน 
- งานเลือกต้ังและ
สรรหากรรมการและ
อนุกรรมการ 
- งานสวัสดิการ   
สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มบริหาร 
งานบคุคล 

 

กลุ่มพฒันาครู
และบคุลากรฯ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศกึษา 

กลุ่มบริหาร    
งานการเงินฯ 

กลุ่มกฎหมาย 
และคด ี

 
- งานนโยบายและ
แผนพัฒนา
การศึกษา 
- งานวิเคราะห์
งบประมาณ และ
แจ้งจัดสรร
งบประมาณ 
- งานติดตาม 
ประเมิน และ
รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณและ    
ผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 
- งานจัดท าข้อมูล
การจัดต้ัง ยุบ รวม 
เลิกและโอน
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

- ด าเนินการและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล 
- ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 
- ด าเนินงาน
สารสนเทศเพื่อ   
การบริหารและ   
การจัดการศึกษา 
- ส่งเสริม สนับสนุน
และด าเนินงาน
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

- งานวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
- ส่งเสริม สนับสนุน
การมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ 
- จัดท าข้อมูลการ   
สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
ย้าย โอนและการ
ลาออกฯ 
- จัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับบ าเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ 
- ปฏิบัติการบริการ
ในการออกหนังสือ
รับรองต่างๆ การ
ออกบัตรประจ าตัว 
และการขออนุญาต
ต่างๆ 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

- ฝึกอบรม พัฒนา
ก่อนแต่งตั้ง และ   
เพ่ิมศักยภาพ        
การปฏิบัติงาน 
- พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ/จรรยาบรรณ 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
และยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
- ด าเนินการเก่ียวกับ
การลาศึกษาต่อ  ฝึก 
อบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยภายในประเทศ 
- เสริมสร้างเครือข่าย
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ส่งเสริม และพัฒนา
หลักสูตรฯ 
- วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร การ
สอน 
- การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 
- วิจัยมาตรฐาน
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ 
- ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาส่ือนวัตกรรม
การนิเทศทางการ 
ศึกษา 
- งานเลขานุการ
คณะกรรมการ          
ก.ต.ป.น. 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

- ด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานบริหารการเงิน 
- ด าเนินการเกี่ยวกับ
งานบริหารงานบัญชี 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานบริหารงานพัสดุ 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานบริหารสินทรัพย์ 
- ให้ค าปรึกษา
สถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานบริหารการเงิน 
งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหาร
สินทรัพย์ 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

- ด าเนินงานเก่ียวกับ
ศาสตร์พระราชา 
- งานส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
- ประสาน ส่งเสริม 
อปท. 
- ส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับ     
ผู้พิการ ฯลฯ 
- ส่งเสริมงานการ  
แนะแนว สุขภาพ 
กีฬา ลูกเสือ ฯลฯ 
- สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
- ส่งเสริมงานกิจกรรม
พิเศษและโครงการ
เนื่องจากพระราชด าริ 
- งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

- ส่งเสริม สนับสนุน  
พัฒนาการมีวินัยและ
รักษาวินัย 
- การสืบสวนเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน และ 
สอบสวนเก่ียวกับวินัย 
- การอุทธรณ์และ  
การพิจารณาอุทธรณ์ 
- การร้องทุกข์และ
การพิจารณาร้องทุกข์ 
- ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
- งานคดีปกครอง   
คดีแพ่ง คดีอาญา 
และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
- ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีภารกิจหลักในการบริหาร        

จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 87 โรงเรียน แบ่งเปน็เครือข่ายการศึกษา จ านวน 6 เครือข่าย โดยมอบหมาย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ ทุกคน รับผิดชอบก ากับ ดูแล และประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแห่ง โดยมีปริมาณงาน  ดังต่อไปนี้    
 

ตาราง  1  จ านวนบุคลากร สพป.ระยอง เขต 2    

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1 ผอ.สพป.รย.2               -  
2 รอง ผอ.สพป.รย.2                      2 
3 ศึกษานิเทศก์    8 
4 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)     26 
5 ลูกจ้างประจ า 2 
6 ลูกจ้างชั่วคราว                          16 

รวม 54 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

 

ตาราง  2  จ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาแยกรายอ าเภอ  
 

ที ่ อ าเภอ 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
ข้าราชการครู 

รวมทั้งหมด 

1 แกลง 50 1 639 690 
2 วังจันทร์ 12 0 147 159 
3 เขาชะเมา 13 1 156 170 

รวม 72 2 942 1,019 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

 
ตาราง  3  จ านวนสถานศึกษา และจ านวนนักเรียนแยกรายอ าเภอ 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 

1 แกลง 59 3,052 9,878 642 13,572 
2 วังจันทร์ 14 603 1,899 217 2,719 
3 เขาชะเมา 14 588 1,516 248 2,452 

รวม 87 4,243 13,293 1,207 18,743 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561) 
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ตาราง  4  แสดงข้อมูลจ านวนครู และจ านวนนักเรียน จ าแนกตามเครือข่ายการศึกษา 
 

ที ่ เครือข่ายการศึกษา จ านวนคร ู
จ านวนนักเรียน (สพฐ.) 

รวม 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 

1 อริยมงคล 231 1,214 4,326 0 5,540 
2 แกลงบูรพา 133 754 1,931 145 2,830 
3 กรมหลวงชุมพร 153 647 1,915 349 2,911 
4 สุนทรภู่ 122 437 1,706 148 2,291 
5 วังจันทร์ 147 603 1,899 217 2,719 
6 เขาชะเมา 156 588 1,516 348 2,452 

รวม 942 4,243 13,293 1,207 18,743 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

ตาราง  5  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามประเภทแยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ ประถมศึกษา 
ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

รวม 
โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

1 แกลง 53 6 59 23 
2 วังจันทร์ 10 4 14 5 
3 เขาชะเมา 7 7 14 3 

รวม 70 17 87 31 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

 

ตาราง  6  แสดงข้อมูลโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียนในฝัน) 
 

ที ่ โรงเรียน รุ่น ปีท่ีเข้า
โครงการ 

ต าบล อ าเภอ 

1 วัดหนองกันเกรา 1 2547 ทางเกวียน แกลง 
2 บ้านช าฆ้อ 1 2547 ช าฆ้อ เขาชะเมา 
3 บ้านชุมแสง 2 2550 ชุมแสง วังจันทร์ 
4 บ้านสองสลึง 3 2552 สองสลึง แกลง 
5 ไทยรัฐวิทยา 43  

(บ้านคลองเขต) 
3 2552 ป่ายุบใน วังจันทร์ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 
 
 



6 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ตาราง  7  แสดงข้อมูลโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 

ที ่ โรงเรียน รุ่น ปีท่ีเข้า
โครงการ 

ต าบล อ าเภอ 

1 วัดพลงช้างเผือก 2 2554 ทางเกวียน แกลง 

2 บ้านพลงตาเอ่ียม 2 2554 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ 

3 บ้านสามแยกน้ าเป็น 2 2554 น้ าเป็น เขาชะเมา 

4 บ้านทุ่งเค็ด 3 2556 บ้านนา แกลง 

5 บ้านบึงตะกาด 3 2556 ชุมแสง วังจันทร์ 

6 บ้านยางเอน 3 2556 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 

7 บ้านคลองป่าไม้ 3 2556 กระแสบน แกลง 

8 บ้านชงโค 3 2556 วังจันทร์ วังจันทร์ 

9 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 3 2556 เขาน้อย เขาชะเมา 

10 ชุมชนวัดกลางกร่ า 3 2558 กร่ า แกลง 

11 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 3 2558 ปากน้ าประแสร์ แกลง 

12 บ้านเนินสมบูรณ์ 3 2558 คลองปูน แกลง 

13 บ้านหนองน้ าขุ่น 3 2558 วังหว้า แกลง 

14 วัดเกาะลอย 3 2558 พังราด แกลง 

15 วัดเขากะโดน 3 2558 ชากโดน แกลง 

16 วัดเนินเขาดิน 3 2558 ทุ่งควายกิน แกลง 

17 วัดเนินทราย 3 2558 เนินฆ้อ แกลง 

18 วัดป่ายุบ 3 2558 ป่ายุบใน วังจันทร์ 

19 วัดพลงไสว 3 2558 ชากพง แกลง 

20 วัดสุขไพรวัน 3 2558 กองดิน แกลง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
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ตาราง  8  แสดงข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ 
 

ที ่ โรงเรียน รุ่น ปีท่ีเข้า
โครงการ 

ต าบล อ าเภอ 

1 วัดเนินเขาดิน 1 2559 ทุ่งควายกิน แกลง 
2 วัดท่ากง 2 2561 พังราด แกลง 
3 บ้านห้วยทับมอญ 2 2561 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 
ตาราง  9  แสดงข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวน 0 – 120 คน) 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เครือข่าย
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

1 บ้านหนองคุย กองดิน แกลง กรมหลวงชุมพร 86 
2 วัดกองดิน กองดิน แกลง กรมหลวงชุมพร 53 
3 วัดเขาส ารอง กองดิน แกลง กรมหลวงชุมพร 82 
4 วัดไตรรัตนาราม คลองปูน แกลง กรมหลวงชุมพร 106 
5 วัดเขากะโดน ชากโดน แกลง สุนทรภู่ 77 
6 บ้านคลองทุเรียน ชากพง แกลง สุนทรภู่ 60 
7 บ้านมาบเหลาชะโอน ชากพง แกลง สุนทรภู่ 92 
8 วัดสันติวัน ชากพง แกลง สุนทรภู่ 38 
9 วัดสมอโพรง ชากพง แกลง สุนทรภู่ 98 

10 วัดคลองชากพง ชากพง แกลง สุนทรภู่ 114 
11 วัดโพธิ์ทอง ทางเกวียน แกลง อริยมงคล 119 
12 บ้านดอนส าราญ ทางเกวียน แกลง อริยมงคล 82 
13 บ้านเนินสุขส ารอง ทุ่งควายกิน แกลง แกลงบูรพา 84 
14 วัดทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง แกลงบูรพา 105 
15 วัดจ ารุง เนินฆ้อ แกลง สุนทรภู่ 45 
16 วัดเนินทราย เนินฆ้อ แกลง สุนทรภู่ 97 
17 บ้านห้วงหิน บ้านนา แกลง แกลงบูรพา 107 
18 วัดปากน้ าพังราด พังราด แกลง กรมหลวงชุมพร 72 



8 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เครือข่าย
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

19 วัดพังราด พังราด แกลง กรมหลวงชุมพร 32 
20 บ้านเนินดินแดง วังหว้า แกลง อริยมงคล 97 
21 บ้านเขาหินแท่น วังหว้า แกลง อริยมงคล 63 
22 บ้านสองพ่ีน้อง สองสลึง แกลง สุนทรภู่ 99 
23 บ้านเต้าปูนหาย สองสลึง แกลง สุนทรภู่ 55 
24 บ้านเขาตาอ๋ิน ชุมแสง วังจันทร์ วังจันทร์ 85 
25 บ้านแก่งหวาย ชุมแสง วังจันทร์ วังจันทร์ 103 
26 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ วังจันทร์ 95 
27 บ้านคลองบางบ่อ พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ วังจันทร์ 108 
28 บ้านชงโค วังจันทร์ วังจันทร์ วังจันทร์ 97 
29 บ้านน้ าเป็น น้ าเป็น เขาชะเมา เขาชะเมา 74 
30 บ้านมาบช้างนอน น้ าเป็น เขาชะเมา เขาชะเมา 64 
31 บ้านน้ ากร่อย ห้วยทับมอญ เขาชะเมา เขาชะเมา 101 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

 
การวิเคราะห์สถานภาพ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาตามภารกิจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ที่ผ่านมา ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ 
ถึงสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และนโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทุกระดับ  ตลอดจน สภาพ 
ปัญหาปัจจุบัน และความต้องการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็นแนวทางการขับเคลื่อน การบริหารจัดการศึกษา
ตามภารกิจให้เกิดความส าเร็จ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
ระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไป อาทิเช่น การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที ่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น 
  กล่าวคือ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ฉบับนี้ ด าเนินการ
เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการบนบริบทที่เปลี่ยนแปลง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ จึงมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมข้ึน การพัฒนานวัตกรรมที่จะด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างกลไก
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ก ากับดูแลสถานศึกษาที่มีสภาพและบริบทที่แตกต่างกันให้มีความพร้อม 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  ปรับปรุงบทบาท
วิธีการท างานให้เชื่อมประสานกัน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างทีมงานคุณภาพ  ตลอดจน การสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้บูรณาการท างานร่วมกันทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
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เพ่ือสร้างขีดสมรรถนะการใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญ 

กับการรับฟัง การมปีฏิสัมพันธ์ และสังเกตความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียการจัดการศึกษา 

จากแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ บนเป้าหมายเด็กท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ ต้อง 

1. ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทุกคน 
๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องใส่ใจในการสร้างประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

3. ทุกภาคส่วนของจังหวัดต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  ต้องติดตามการท างาน        
ทุกประเด็น และรายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะ 

โดยน าความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มาปรับผลผลิตและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการให้เหนือ
ความคาดหวังที่สอดคล้อง สมดุล มีความลงตัวและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ขณะเดียวกัน ก็เร่งด าเนินการ  
ให้สถานศึกษามีความใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ด้วยนวัตกรรมทางการบริหารของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนที่สนใจ
การศึกษา อยากเห็นการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีต้องการของชุมชนและสังคม เพ่ือร่วมคิด – ร่วมท า 
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กับชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บนเป้าหมาย ภาพลักษณ์ของเด็กระยอง ๒ เด็กดีสารภีทะเล 
“กตัญญู รู้รากเหง้า เท่าทันสังคม อุดมปัญญา รักษาวินัย มีรายได ้ใส่ใจสุขภาพ” 
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

1.  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                ภาพรวมทุกด้านปีการศึกษา 2559 – 2560 
 

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 

ระดับเขตพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับประเทศ 
ผลต่างการพัฒนา 

(-/+) 
2559 53.82 47.13 + 6.69 
2560 51.36 45.25 +6.11 

 
2.  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

                ภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2559 – 2560 
 

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 

ระดับเขตพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับประเทศ 
ผลต่างการพัฒนา 

(-/+) 
2559 46.41 43.19 + 3.22 
2560 42.44 39.37 + 3.07 

 
3.  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

             ภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2559 – 2560 
 

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 

ระดับเขตพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับประเทศ 
ผลต่างการพัฒนา 

(-/+) 
2559 37.82 38.29 - 0.47 
2560 34.07 34.32 - 0.25 

  
  4. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ 
 

ปีการศึกษา 
ระดับ 

นานาชาต ิ
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

ภูมิภาค 
ระดับ 

จังหวัด/เขต 
รวม 

2559 3 10 154 172 339 
2560 - 9 182 197 388 
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5.  ผลการทดสอบ O-NET  
     - ปีการศึกษา 2559  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 12  

ของประเทศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ   
    - ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในอันดับที่  16  

ของประเทศ  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศ และอยู่อันดับที่ 2  
ใน 8 เขตพ้ืนที่การศึกษาของภาคการศึกษาที่ 9 (ภาคตะวันออก , Cluster 9) 

6.  ผลการทดสอบ NT  
    - ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที ่11 ของประเทศ  
    - ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที ่13 ของประเทศ  
7.  ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ)  
    -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 4.72 
    -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.08 
8. ผลการประเมินการรายงานผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการประเมิน ตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ KRS (KPI Report System) มีคะแนนเฉลี่ย 4.81944 อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ และตาม
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS (Action Plan Report System)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.45801 อยู่ในอันดับ
ที่ 35 ของประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม (KRS + ARS) เท่ากับ 4.63873 อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ 

     -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตามาตรา 44)  KRS (KPI Report System)  อยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนน
เฉลี่ย 4.96870 อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ  

9. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

    -  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คะแนนเฉลี่ย 90.66  อยู่ในอันดับที่ 31 ของประเทศ   
       -  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คะแนนเฉลี่ย 85.55  อยู่ในอันดับที่ 88 ของประเทศ   
    
  การด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  มุ่งม่ัน 
ที่จะพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน และการน านโยบายปฏิบัติสู่ความ 
เป็นเลิศ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพ  บนความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกระดับ ประธานเครือข่ายการศึกษา คณะบุคคล 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นพลังขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที ่2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคต           
ที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนด  
แนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง 
และ มีการบูรณาการ และสร้างความ เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของ 
ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้  
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  และบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี
สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ “คนไทยใฝ่ดี มีวินัย 
สร้างสรรค ์นวัตกรรม พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคม ที่เหมาะสม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิต 
ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ผลักดัน 
ให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
สร้างสังคม เป็นธรรมและเข้มแข็ง” เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ     
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน “พัฒนา
เศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” 
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อ
ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและ 
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการ
ให้บริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน “คืนสมดุล   
สู่ธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
(One Map) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า และแผนบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ า ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง  
และยั่งยืน “เสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ”  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ     
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเทศไทยมีความ
พร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก 
อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย “ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม”  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  “โครงสร้างพื้นฐาน    
ก้าวไกล พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า” การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่ง
สาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่งทาง อากาศ ขนส่งทางน้ า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐาน       
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  “รุกไปข้างหน้า
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีไทยที่มีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้าง 
ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริม             
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้าน
บุคลากร โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
อย่างสมดุล”  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา “ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ 
ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่” (ที่มา : ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี) 
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนา การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุ เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย
ดังนี้  

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่น       
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  

2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ 
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เชน่ นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  สถานศึกษาจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษท่ีจัดอยู่ใน
มาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น  มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน 
(Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน 
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน 
สังคมศาสตร์ ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตาม
ระดับ/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมขึ้น 
จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคี
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เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของประเทศเพ่ิมข้ึน โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  
ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมาย ดังนี้  

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ    
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมข้ึน ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และ มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นเด็กแรกเกิด – 5 ป ี 
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
และ ทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางานและถ่ายทอด 
ความรู/้ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรม          
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน
เพ่ิมข้ึน สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่ หรือ 
จัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  
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5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับ
การศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น  

6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ไดม้าตรฐานระดับสากล 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู  แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการ
บรรจุครูที่มาจาก การผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น 

7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมาย ดังนี้  

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะ       
ทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
 เป็นต้น  

2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความต้องการของ 
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ   
มีคุณภาพ เป็นต้น  

3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มี
ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้ง ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน  ด้าน
สาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมาย ดังนี้  

1. คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น คร/ูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
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พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี 
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และ
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น และสื่อสารมวลชน   
ที่เผยแพรห่รือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   
ใน สาขาต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้  
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน  

และสามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล เป็นต้น  

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วดัที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ     
แนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น  

3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามา           
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษาท้ังของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และสัดส่วน
การมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนก
ตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น  

4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ        
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น   
มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไก     
การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น  

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่มี
ครเูพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุน 
การเรียนการสอนเพิ่มข้ึน เป็นต้น (ที่มา : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ)  
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4. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้า ที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา

ของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี 
โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดยเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วย  

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่  
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ  

และสนับสนุนการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคน 

ทุกเพศทุกวัย  
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง  
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ าและการสุขาภิบาล

อย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยา และยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงาน

เต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและ

ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบ  
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ อย่างยั่งยืน

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหาร

จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดิน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มี
การเข้าถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความ
ครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการดาเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ ระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



20 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

5. แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
4. การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
7. การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
8. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
10. การวิจัยและนวัตกรรม  
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  
16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  
18. การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน  
19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

  20. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
24. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
26. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ  
27. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
29. แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
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6. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บท

หลักในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้นมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก   
ในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  ดังนั้น ภายใต้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายทีส่ามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ   
ในอนาคตซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวัง
ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และมีสมรรถนะตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง งานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ 
บริบทและสภาพพ้ืนที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวัง
ให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและด้านประสิทธิภาพ  

        ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า  ไม่เกิดการ
สูญเปล่า และมีความคล่องตัวซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
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7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 วิสัยทัศน์  
      สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  
 

 พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
 

 เป้าหมาย 
   1.  ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
   2.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.  ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยี 
   4.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
   5.  สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
   6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    เป้าประสงค์ 
    1.  ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
    2.  เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลสูงในถิน่ทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  เป้าประสงค์ 
    1.  ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
    2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
    3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด 
    4.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรยีนรู ้หรือความสามารถพิเศษ ตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บรกิารช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจ าเปน็เฉพาะของผู้เรียน 
    5.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและ 
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    6.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  เป้าประสงค์ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  

มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
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นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    เป้าประสงค์ 

สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

    เป้าประสงค์ 
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
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ส่วนที่ ๓ 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ก าหนด

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจ เป็นกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้น าแห่งนวัตกรรมการจัดการศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน     
มีคุณภาพตามมาตรฐาน  สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่วิถีพอเพียง” 

 
ค่านิยมองค์การ  
 “ระยอง 2  มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ ประสิทธิผล”  

Rayong2 RACE  
     R = Responsible ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
     A = Alert    รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
     C = Creative    สร้างสรรค์      

E = Effective    ประสิทธิผล 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง และพัฒนาสู่มาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
๒. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทุกระดับอย่างมืออาชีพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า ทั้งด้านโอกาส และคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. ยุทธศาสตร์บูรณาการประสานความร่วมมือ 
4. ยุทธศาสตร์รู้รากเหง้าเท่าทันสังคม 
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เป้าหมาย 

เด็กระยอง ๒ เด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ต้อง 

1. ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทุกคน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องใส่ใจในการสร้างประสิทธิภาพ  
ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

3. ทุกภาคส่วนของจังหวัดต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ต้องติดตามการท างาน 
ทุกประเด็น และรายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะ 
 

ภาพลักษณ์เด็กระยอง ๒ 
เด็กดีสารภีทะเล “กตัญญู รู้รากเหง้า เท่าทันสังคม อุดมปัญญา รักษาวินัย มีรายได้ ใส่ใจสุขภาพ” 
ตัวช้ีวัด 
๑. เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
๒. เด็กทุกคนท่องสูตรคูณ/คิดค านวณได้ 
๓. เด็กรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔. นักเรียนผ่านการประเมินเป็นเด็กดีสารภีทะเล 
๕. นักเรียนมีคะแนนจากการสอบวัดระดับชาติ อย่างน้อย ร้อยละ 5๐ 
๖. โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาการสอบวัดระดับชาติ อย่างน้อย ร้อยละ 50 
๗. นักเรียนมีโครงงานวิชาการ วิชาชีวิต และวิชาชีพ ในแต่ละภาคเรียน 
  

 การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
Rayong2 Academy บูรณาการ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวติ ตามรอยวิถีไทย ใส่ใจสังคม 

รอบด้าน เชื่อมประสานค่านิยม ๑๒ ประการ  และ STEAM องค์ความรู้ที่จ าเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และคุณธรรม  โดยใช้ศิลปะ (Art) เป็นแกน   
ในการเรียนรู้ 

นโยบาย ๘ อ. สู่ความเป็นเลิศ 
1. อ่านเก่ง เขียนสวย  2. โอเน็ต (O-NET) เป็นหนึ่ง 
3. อาเซียนสร้างสรรค์   4. อังกฤษสื่อสาร 
5. ICT เพ่ือการเรียนรู้   6. องค์คณะแห่งความร่วมมือ 
7. อาชีพพ้ืนฐาน    8. อนามัยแข็งแรง 
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การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  จ าเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์          

ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันในเวทีโลกท่ีเป็นภารกิจท้าทายและมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนด้านคุณภาพ และสมรรถภาพ ให้มีความพร้อม ความสามารถในการอ่าน เขียน คิด
ค านวณ คิดวิเคราะห์  ตลอดจน ความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ   มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๑) ด้านการเข้าถึงการศึกษา ๒) ด้านความเท่าเทียม 
๓) ด้านคุณภาพ ๔) ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ๕) ด้านประสิทธิภาพ ด้วยเป้าหมายการจัด
การศึกษาดีท่ีระยอง (๔ ดี) ด้วยการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ บนบริบทเชิงพื้นทีจ่ังหวัดระยอง ที่มีความ
เจริญเติบโต ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว อย่างสมดุล ด้วยรูปแบบ (Model) 
การพัฒนา ศูนย์โรงเรียนคุณภาพ (Rayong2 Area Based School) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างขีดสมรรถนะการใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัด
การศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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เป้าหมายการจัดการศึกษา “4 ดี” 
   1. เป็นคนดี หมายถึง นักเรียนที่มีคุณลักษณะคนดี คุณธรรม ค่านิยมต่าง ๆ เพ่ือการจรรโลง
สังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข 
   2. เรียนรู้ดี หมายถึง นักเรียนที่มีทักษะด้านวิชาการ อ่านออกเขียนได้ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในระดับน่าพอใจ   
   3. ทักษะชีวิตดี หมายถึง นักเรียนที่มีทักษะในการด ารงอยู่ในยุคศตวรรษท่ี 21 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน มีวิจารณญาณในการไตร่ตรองข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ   
   4. ทักษะอาชีพดี หมายถึง นักเรียนที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ หารายได้ มีความเป็น 
นักธุรกิจน้อยตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน 
 

  เป้าหมายตัวช้ีวัด   
  1. เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
  2. เด็กทุกคนท่องสูตรคูณ/คิดค านวณได้ 
  3. เด็กรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  4. นักเรียนผ่านการประเมินเป็นเด็กดีสารภีทะเล 
  5. นักเรียนมีคะแนนจากการสอบวัดระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ 50 
  6. โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการสอบวัดระดับชาติอย่างน้อย ร้อยละ 50 
  7. นักเรียนมีโครงงานวิชาการ วิชาชีวิต และวิชาชีพ ในแต่ละภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับเป็นการท้าทายกับ “ระยอง ๒ วันนี้ มุ่งม่ัน สร้างสรรค ์ประสิทธิผล” 
ถ้าคิดเป็นหนึ่งเราต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง ถ้าคิดจะแข่งต้องออกแรงสร้างสรรค์ “มุ่งม่ันสู่ความเป็นหนึ่ง” 
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ส่วนที่ 4 
สรุปโครงการ/กิจกรรม/ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผน/โครงการ 

และงบประมาณสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผน/โครงการและงบประมาณสู่การปฏิบัติ 

  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และสถานศึกษา บริหาร 

จัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจ  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด   
โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ  ติดตามประเมินผล และรายงาน  ภายใต้
งบประมาณ ทั้งงบบริหารส านักงาน (งบประจ า) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  รายกิจกรรมตามภารกิจ 
สู่เป้าหมาย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล ตามหลักการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จึงได้ก าหนดปัจจัยความจ าเป็น และกระบวนการบริหารแผน/โครงการ 
และงบประมาณสู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. งบบริหารส านักงาน  (งบประจ า) คืองบประมาณท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ใช้ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามปกติ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยใช้ข้อมูลการใช้จ่ายจริงของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นฐานในการจัดสรร ตามสัดส่วนความจ าเป็นในการใช้จ่าย ยึดหลักประหยัด 
ความคุ้มค่า นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิก - จา่ย งบประมาณรายไตรมาส  ด าเนินการ
ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กร เร่งรัดให้เริ่มด าเนินงาน และเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส  
โดยมอบให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ  
ให้เสนอขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

2. งบตามภารกิจ ของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
คืองบประมาณตามโครงการ ที่แต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้การท างานตามภารกิจ ของกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการนี้โดยตรง 

3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (งบตามยุทธศาสตร์) คืองบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  จัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
หรือแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

    3.1  การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และเป้าหมายความส าเร็จ ที่ชัดเจน  
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบระดับ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ก าหนดเป้าหมายตามกรอบ
งาน  พร้อมขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

    3.2  การเสนอของบประมาณตามเป้าหมาย เงื่อนไข (งบแลกเป้า) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการด าเนินการจัดท าค าขอตามความจ าเป็น และเกิดประโยชน์ 
ต่อทางราชการ โดยด าเนินการตามกรอบปฏิทินการด าเนินงาน และแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
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    3.3  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตอบสนองความต้องการจ าเป็น ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในส่วนของงบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ภายใต้บริบท เพ่ือให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยผู้รับผิดชอบในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการเพื่อ
ตอบสนองตัวชี้วัด และเป้าหมาย ค านึงถึงความคุ้มค่า เหมาะสม และประหยัด เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดยการด าเนินงานอย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ และระเบียบการบริหารงบประมาณการเงิน และการคลังภาครัฐ 

 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และแนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ก าหนดมาตรการ  
และแนวทางการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ที่จะผลักดัน
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
โดยยึดหลัก คุณธรรม ความโปร่งใส ในการด าเนินงานเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
ให้สอดคล้องกับทิศทาง ของยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะบริหารงบประมาณตามล าดับดังนี้ 
      1.1 จัดสรรให้งบประจ า โดยค านวณจากยอดการใช้เงินปีที่ผ่านมา  
      1.2 จัดสรรงบประมาณส ารองไว้ส าหรับกรณีมีเรื่องจ าเป็น หรือเร่งด่วนที่ต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่  หรือขับเคลื่อนตามนโยบาย   
      1.3 จัดสรรให้โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการจัดท าทุกปี  เช่นงานวันครู ,               
งานเกษียณอายุราชการ (เสริมสร้างประสิทธิภาพ) , ประชุมผู้บริหารประจ าเดือน ฯลฯ เป็นต้น 
      1.4 จัดสรรให้เครือข่ายการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในเครือข่าย 
      1.5 จัดสรรให้ทุกกลุ่มที่เสนอโครงการ/กิจกรรม ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบาย ให้ครบตาม
ตัวชี้วัด/นโยบายเร่งด่วน โดยการพิจารณาจัดสรรจะค านึงถึงความคุ้มค่าของผลที่ได้รับ ใช้งบประมาณ
ตามมาตรการประหยัด ความเหมาะสมหรือความจ าเป็น ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา การตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าที่พัก ยานพาหนะ 
และค่าจ้างที่จ าเป็น ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจากคาดว่างบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรจากส านักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะถูกปรับลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
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      1.6 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1.2 – 1.5 หากมีผู้เสนอโครงการ/
กิจกรรม ส่งกลุ่มนโยบายและแผน จะน ามาจัดเรียงตามล าดับความส าคัญเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หากส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพิ่มเติม จะพิจารณาจัดสรรเงินตามความส าคัญและจ าเป็น  
  2. แนวทางการปฏิบัติเสนอขออนุมัติโครงการและใช้เงินงบประมาณ 
      2.1 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่เสนอโครงการและถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อ 1.2 – 1.5 เสนอโครงการที่ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด 
เพ่ือขออนุมัติโดยให้ส่งกลุ่มนโยบายและแผนเสนอตามล าดับขั้นตอนและผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
พิจารณาอนุมัติ  
      2.2 เมื่อผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่)  อนุมัติโครงการแล้ว กลุ่มนโยบาย
และแผนจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบต่อไป ทั้งนี้ 
จะด าเนินการจัดท าโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติเงินงวดจากกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์แล้ว 

    2.3 กรณีผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน เช่น  
ไม่เสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน และผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  โดยน าไปให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
โครงการเลย  ถ้าหากผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครงการดังกล่าวให้แล้ว  ไม่ต้องน าย้อนกลับมาให้กลุ่มนโยบาย
และแผนเสนอตามล าดับขั้นตอนอีก ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนจะไม่รับผิดชอบการจัดสรรเงินงบประมาณ
ของโครงการนั้น  เนื่องจากจะไม่สามารถบริหารจัดการหรือคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นระบบได้ 
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา 

    2.4 โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ส่วนมากจะระบุระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายนของปีถัดไป  ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามหรือเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณได้ทันตามก าหนดเวลา ดังนั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนระบุหรือก าหนดระยะเวลา 
ของการด าเนินโครงการไว้ในรายละเอียดของกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น กิจกรรมที่ 1 จัดท าเดือนธันวาคม 
2561 เป็นต้น และให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการตามไตรมาส  
เพ่ือกลุ่มนโยบายและแผนจะได้ทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด ซึ่งบางโครงการ
อาจมีการปรับ เพิ่ม - ลด งบประมาณจะสามารถควบคุมเงินงบประมาณได้ว่ามีจ านวนเงินเท่าไร  
เพ่ือน าไปพิจารณาอนุมัติให้กับโครงการที่มีความจ าเป็นหรือเร่งด่วนที่ต้องท าต่อไปได้ หรือชลอไว้ก่อน
กรณีไม่มีเงินงบประมาณ 
      2.5 งบประมาณที่ได้รับจากส านักต่าง   ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการเสนอขออนุมัติตามล าดับขั้นตอนด้วย เพื่อคุมเงินงบประมาณ 
รองรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแนวทางที่ก าหนด ของ
งบประมาณนั้น   เนื่องจากมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส านักติดตามฯ หรือ ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน  โดยเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน 
      2.6 เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ/กิจกรรมให้ด าเนินการได้แล้วนั้น ต่อมาภายหลัง 
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค หรือมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน แก้ไขรายละเอียด
ของกิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น ขอให้ผู้รับผิดชอบท าบันทึก
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ชี้แจงรายละเอียดเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เป็นราย
กรณีไป ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเองแล้วน าไปขอเบิกเงินมิได้ 
      2.7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการและเบิก 
จ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ยกเว้นได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
มาภายหลังวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี ให้เร่งด าเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  
15 กันยายน ของทุกปี 
      2.8 โครงการ/กิจกรรมใด  ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการโดยใช้เงินงบพัฒนา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ไปแล้ว ต่อมาภายหลังได้รับงบประมาณจากส านักต่าง   ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการคืนเงินงบประมาณให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
ก่อนตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติในโครงการ  ซึ่งจะน าไปใช้เพ่ือจัดท าโครงการ/กิจรรมใหม่โดยไม่ขอ
อนุมัติไม่ได้  หากประสงค์จะน างบประมาณไปใช้หรือจัดท าโครงการใหม่ให้ผู้รับผิดชอบท าบันทึกชี้แจง
รายละเอียดเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เป็นรายกรณีไป 
      2.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทุกคนจะต้องจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม โดยส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 2 เล่ม เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูล 
ในการรายงานการติดตามของ สตผ./สพฐ. เนื่องจากที่ผ่านมาหลายโครงการไม่ส่งสรุปรายงานผล ท าให้ 
ไม่สามารถน ามาใช้รายงานในตัวชี้วัดได้ 
      2.10 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทุกกลุ่มสามารถเข้าไปเปิดดูแหล่งที่มา  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินคงเหลือได้จากระบบ AMSS++ ด้านการวางแผน (ยอดตั้งงบ) และ
ด้านการบัญชี (ยอดเบิกจ่ายและคงเหลือ) 
      2.11  โครงการได้รับการอนุมัติให้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีแลว้ ให้ผู้รบัผิดชอบ
โครงการแก้ไข และด าเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งโครงการทีถู่กต้อง ให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่  
12  ตุลาคม 2561 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน ศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ   
ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมี 
ส่วนร่วม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคดิสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบ การท างานเป็นทีม  
มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ และเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  3. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  เน้นการเรียนรู้ และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมี
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  
และบริหารจัดการและพัฒนางาน โดยใช้การจัดการปฏิบัติการความรู้ (KM) เพ่ือสร้างองค์ความรู้  
และนวัตกรรมบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Change Management)  
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  4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาส ให้ทุกภาคมีส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
  5. สร้างความเข้มแข็ง ในการเป็นด าเนินงาน ด้วยการน าระบบเครือข่าย ก.ต.ป.น. 
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่)  มาใช้ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงาน 
  6. บุคลากรทุกคนมีค่านิยม “โปร่งใส และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพ   
ของฐานความรู้สู่ความเป็นเลิศ” 
  7. องค์กรมีเครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศออกสู่สถานศึกษา และสาธารณชน 
 
ขั้นตอนการบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 
  1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ จุดเน้น 
การพัฒนา เป้าหมายการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกัน 
อย่างทั่วถึง 
  2. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพ
หลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3. ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
         3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ  
และเบิกจ่ายงบประมาณตามปฏิทินที่ก าหนด  ในโครงการอย่างเคร่งครัด โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2562 
         3.2 กรณีท่ีมีความจ าเป็น ต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/หรือกิจกรรม ด าเนินการให้ท า
บันทึกชี้แจงปัญหาอุปสรรค เสนอขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต ๒ เป็นรายกรณีไป โดยผ่านกลุ่มนโยบายและแผน 
         3.3 กรณีมีเงินเหลือจ่าย และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายการใช้งบประมาณ ให้เสนอขอ
อนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  และส าเนาแจ้งกลุ่มนโยบาย
และแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 
การติดตามประเมินผล และรายงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จัดระบบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการบริหารเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
  2. ก าหนดแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับปฏิทิน
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
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ไตรมาส ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
รายงานกลุ่มนโยบายและแผน 

สพป.รย.2 รายงาน สพฐ. 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) 
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 62) 
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 62) 

ภายในวันที่  10 ม.ค. 62 
ภายในวันที่  10 เม.ย. 62 
ภายในวันที่  10 ก.ค. 62 
ภายในวันที่  10 ก.ย. 62 

ภายในวันที่  15 ม.ค. 62 
ภายในวันที่  15 เม.ย. 62 
ภายในวันที่  16 ก.ค. 62 
ภายในวันที่  15 ต.ค. 62 

   
3. ติดตามการขับเคลื่อน โครงการภาคสนามของคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน 

ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  4. วิเคราะห์ผลจากรายงานของผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ แต่ละ
โครงการโดยรายงานผลต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยเหนือในรูปแบบ “เอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี” เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออ่ืน   ตามความ
เหมาะสม 
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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
ล าดบั วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 9 ส.ค. 61 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ กลุ่มนโยบายและแผน 

2 10 ส.ค. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

กลุ่มนโยบายและแผน 

3 20 – 27 
 ส.ค. 61 

จัดเตรียม และรวบรวมเอกสารข้อมูลสารสนเทศในทุก  ดา้น
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกรอบนโยบายต่าง   
ของหน่วยเหนือ ประกอบการจัดท าแผนปฏิบตัิการ 

กลุ่มนโยบายและแผน/
คณะท างาน 

4 31 ส.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน จัดท าแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

5 3 – 7 ก.ย. 
61 

แจ้งกลุ่มงาน/ผู้เกี่ยวข้องจัดส่งโครงการ (อย่างย่อ) เพื่อเตรียม
สรุปส าหรับการประชุมเชิงปฏบิตัิการคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

กลุ่มนโยบายและแผน 

6 10 – 21  
ก.ย. 61 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
และสรุปโครงการ/กิจกรรม  เป็นข้อมูลส าหรับการประชุม
จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

คณะท างาน 

7 30 ก.ย. 61 –  
2 ต.ค. 61 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ น าเสนอโครงการและร่วมกับ
คณะกรรมการฯ พิจารณาตัด ปรับ ลด กิจกรรมและ
งบประมาณในโครงการ โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

8 12 ต.ค. 61 ประชุมสรปุแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

9 1 พ.ย. 61 น าเสนอ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ .๒๕62 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

คณะท างาน 

10 พ.ย. – ธ.ค. 
61 

ด าเนินการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เป็นรูปเล่มเพื่อจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มงาน 
ทุกกลุ่ม สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

คณะท างาน 

11 1 พ.ย. 61 –  
30 ก.ย. 62 

การน าแผนปฏบิัติการประจ าปี สู่การปฏิบัติ และสนับสนนุ
การด าเนินงานด้านนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
หน่วยงานและส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน/เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

12 1 พ.ย. 61 –  
30 ก.ย. 61 

ก ากับติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผน 
ทุก  3 เดือน และรายงานผล 
 

คณะท างาน 
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  ทั้งนี้  การบริหารงบประมาณ ให้ค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม และคุ้มค่า ประหยัด  
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักด าเนินงาน
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบการบริหารงบประมาณการเงินการคลังภาครัฐ 

 
*********************************** 

   
  
   

 
 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 4 
 

 
ภาคผนวก 

 
 





















 
โครงการ      ............................................................................................................................. ............ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ข้อ..................................................................................................................   
สอดคล้องกับตัวชี้วัดจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ข้อ .................................................................................     
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ     ...................................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบ  ............................................................................................................................. ........... 
ลักษณะโครงการ ......................................................................................................... ............................... 
ประเภทโครงการ       งานประจ า             งานแก้ปัญหาและพัฒนา             งานริเริ่มสร้างสรรค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ .............................................................................................................. .......................... 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 (ระบสุาเหตุ/ปัญหา/ความจ าเป็น).......................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ............................................................ ...................................... 
............................................................................................................................. ....................................................     
............................................................................................................................. ....................................................     

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1................................................................................................................................ ...................................... 
................................................................................................................... ..............................................................     
    2.2.......................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ....................................................     

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
................................................................................................................................ .................................................    
.......................................................................................................................... .......................................................     
     เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ....................................................    
............................................................................................................................. ....................................................   
4. วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
   
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
    
    
    
    
    

 
 /5. รายละเอียด... 



- 2 - 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    5.1 เงินงบประมาณ...................................บาท 
    5.2 เงินนอกงบประมาณ............................บาท       
          รวมงบประมาณท้ังสิ้น.........................บาท (.........................................................) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
 
 

กิจกรรมที่ 1 (ระบุชื่อกิจกรรม  กรณีโครงการนั้น ๆ มีหลาย
กิจกรรม) 
(รายละเอียดการใช้งบประมาณ) 
 

  

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1    

2 กิจกรรมที่ 2 (ระบุชื่อกิจกรรม  กรณีโครงการนั้น ๆ มีหลาย
กิจกรรม) 
 (รายละเอียดการใช้งบประมาณ) 
 

  

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. 
2. 
3. 

  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 .......................................................................................................................... . 
    7.2 ..........................................................................................................................  
    7.3 .......................................................................................................................... . 
  



 
 
  
 ลงชื่อ 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (                                         ) 
ต าแหน่ง.......................................................... 

ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ               
       (                                  ) 
ต าแหน่ง....................................................................... 
 
 
 ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ               

      (..................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
 
 
 

      ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ               
             (                                   ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 
 
 



 

             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่ม............................................ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒                 . 
ที่                          วันที่   .....................................            . 
เรื่อง  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ...................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒   

 ตามท่ีข้าพเจ้า......................................................... ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการ
........................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............  นั้น 
 บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 
  
1. ชื่อโครงการ ..…………..........……...………………………………………………………………………………………. 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที.่......................................................................................... 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ.................................................................................................................... 
4. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ …………………………………………………………………………………………….... 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ข้อ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ข้อ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

จ านวนเป้าหมาย            ......... คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  .........  คน   

แบ่งเป็น 
- ............................................  …….. คน 
- ............................................  …….. คน 

 8. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ .............................................บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน  .............................................บาท 
 คงเหลือ   .............................................บาท 



 
9.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

     
     
     
     
 
10.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

     
     
     
     
 
11.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

11.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จ านวน……….คน  เพศหญิง  จ านวน……….คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ..……… คน   คิดเป็นร้อยละ ……….. ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
11.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1       
2       
       
       
       
       
- จ านวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 



           11.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
     -   ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
     -   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………… 

 
12.  สรุปในภาพรวม 
 12.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 12.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 12.3   ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (...........................................) 
     ต าแหน่ง................................................. 

 
13.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบโครงการ 
 
            ลงชื่อ............................................. 
           (...........................................) 
           ผู้อ านวยการกลุ่ม....................................... 

 
14.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้เห็นชอบโครงการ 
 
            ลงชื่อ............................................  
            (...........................................) 
          รองผู้อ านวยการส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒  

 
15.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้อนุมัติโครงการ 
 
            ลงชื่อ............................................ 
           (...........................................) 
            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒   
 
 



 
ภาคผนวกแนบท้าย 

 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 4) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 5) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 6) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 7)  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 
หมายเหตุ   

1) กรณ ี1 โครงการมีหลายกิจกรรม  ขอให้จัดท ารายงานผลโดยสรุปแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน   
โดยรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน  

2) จัดส่งรายงานโครงการเป็นรูปเล่มส่ง จ านวน  2 เล่ม 







 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
     1. นายประจิม  มงคลสุข      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   

  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
  ระยอง เขต 2        

     2. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2         
     3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

 

คณะท างาน   
     1. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
     2. นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน         รักษาการในการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     3. นางสาวนิรดา คุ้มคง                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ                                         
     4. นางแสงเดือน วงษ์มณี              นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ                                          
     5. นางสาวอลิสา คชารัตน์             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ                                          
     6. นายสิทธิพงศ์  เสน่ห์                เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                 
     7. นายบุญฤทธิ์ รักษาการณ์           เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
                                                        รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม  :  นางสาวนิรดา  คุ้มคง 
                                                                         ออกแบบปก  :  นายบุญฤทธิ์  รักษาการ 

            
 

 

 



 


