
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนปฏิบัติการ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ564 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 

อกสารล าดับทีไ แโ/โ563 

กลุ่มนยบายละผน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนปฏิบัติการ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ564 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 

อกสารล าดับทีไ แโ/โ563 

กลุ่มนยบายละผน 



ก 

 

 

ค าน า 
 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ  เดຌจัดท าผนปฏิบัติการ   
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ ฉบับนีๅขึๅน พืไอ฿ชຌป็นพืไอป็นกรอบนวทางการบริหารจัดการขตพืๅนทีไ
การศึกษา ละขับคลืไอนการบริหารการจัดการศึกษา฿หຌมีประสิทธิภาพ บรรลุป้าหมายทีไก าหนด ดยมี
สาระส าคัญ ประกอบดຌวย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ป้าหมาย คานิยม กลยุทธ์ กรอบนยบาย การจัดการศึกษา 
จุดนຌน มาตรการ ละตัวชีๅวัดความส ารใจ ครงการ/กิจกรรม ละงบประมาณ ดยวิคราะห์สาระส าคัญตาง โ 
฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป ิพ.ศ. โ5ๆแ – พ.ศ. โ5่เี ละนวนยบายของรัฐบาล 
นยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดยมุงนຌน    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จุดนຌนส าคัญของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ มาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการ
ตามบริบทของพืๅนทีไ พืไอป็นกรอบ฿นการด านินการวางผนครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติราชการตามบทบาท
อ านาจหนຌาทีไการบริหารจัดการขัๅนพืๅนฐาน  

การด านินการตามผนปฏิบัติการประจ าปຄงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ ฉบับนีๅ จะบรรลุ 
ป้าหมายความส ารใจทีไก าหนดเวຌ ตຌองเดຌรับความรวมมือ รวม฿จ ประสานงาน จากผูຌรับผิดชอบครงการ 

กิจกรรม ละสถานศึกษา฿นสังกัด ระดมสรรพก าลังรวมกันผลักดันผนสูการปฏิบัติ พืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามป้าหมายทีไตัๅงเวຌ รวมถึงการ฿หຌความส าคัญ฿นการก ากับ ติดตาม ละประมินผลการด านินงาน        
฿หຌกิดประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา ดยมุงสูป้าหมายดียวกัน คือ        
การพัฒนาผูຌรียน฿หຌเดຌรับอกาสทางการศึกษาอยางทัไวถึง ละมีคุณภาพตใมตามศักยภาพทีไทาทียมกัน 
 

                                              
                                                         ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

                                โ5  ธนัวาคม  โ5ๆใ 

 

 

  



ข 

 

สารบัญ 
 

  หนຌา 
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ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

สภาพการจดัการศกึษา 
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ผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 
 

 

ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

 

          บริบทองค์กร 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ตัๅงอยูอาคารหลวงปู่ครไ าอุปถัมภ์’๓๗  
ลขทีไ ๙๙/๑ หมูทีไ ๓ ถนนสุขุมวิท ต าบลวังหวຌา อ าภอกลง จังหวัดระยอง รหัสเปรษณีย์ โแแแเ ทรศัพท์
ติดตอ เ ใ่6็ แแ่เ ทรสาร เ ใ่6็ โ5แ6 วใบเซต์  http://www.rayong2.go.th  สนับสนุนการ 

จัดการศึกษาของสถานศึกษา฿นสังกัด จ านวน ่็ รงรียน ฿นพืๅนทีไ ใ อ าภอ ประกอบดຌวย อ าภอกลง 
อ าภอวังจันทร์ ละอ าภอขาชะมา จังหวัดระยอง  

 
ผนทีไสดงทีไตัๅงสถานศึกษาสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ครงสรຌางการบริหารจัดการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง ขต โ

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประมินผลละนิทศการศกึษา 

ิก.ต.ป.น.ี 

- งานตรวจสอบการงนิละบัญชี ระบบดูลทรัพย์สิน 

- งานตรวจสอบการด านินงาน 

- ด านินงานกีไยวกับการประมนิการบริหารความสีไยง 
- ด านินการอืไนกีไยวกับการตรวจสอบภาย฿น 

- ปฏิบัติงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมาย 

หนวยตรวจสอบภาย฿น 

กลุมอ านวยการ 
 

- งานสารบรรณ 

- งานชวยอ านวยการ 

- งานอาคารสถานทีไ
ละสิไงวดลຌอม 

- งานพาหนะ 

- งานระบบบริหาร 
การควบคุมภาย฿น
ละพัฒนาองค์กร 

- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประสานงาน 

- งานลือกตัๅงละ
สรรหากรรมการละ
อนุกรรมการ 

- งานสวัสดิการ   
สวัสดิภาพครูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

กลุมนยบาย 

ละผน 

 

กลุมสงสริม
การศึกษาทางเกลฯ 

กลุมบริหาร 
งานบคุคล 

 

กลุมพฒันาครู
ละบคุลากรฯ 

กลุมนิทศ ติดตาม
ละประมินผลฯ 

กลุมสงสริม 
การจดัการศกึษา 

กลุมบริหาร    
งานการงินฯ 

กลุมกฎหมาย 

ละคด ี

 
- งานนยบายละ
ผนพัฒนา
การศึกษา 

- งานวิคราะห์
งบประมาณ ละ
จຌงจัดสรร
งบประมาณ 

- งานติดตาม 
ประมิน ละ
รายงานผลการ฿ชຌ
จายงบประมาณละ    
ผลการปฏิบัติตาม
นยบายละผน 

- งานจัดท าขຌอมูล
การจัดตัๅง ยุบ รวม 
ลิกละอน
สถานศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน 

- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ 

- ด านินการละ
สงสริมการจัด
การศึกษาทางเกล 

- ศึกษา วิคราะห์ 
วิจัยละพัฒนา
ระบบขຌอมูล
สารสนทศพืไอการ
บริหารละการจัด
การศึกษา 

- ด านินงาน
สารสนทศพืไอ   
การบริหารละ   
การจัดการศึกษา 

- สงสริม สนับสนุน
ละด านินงาน
บริการทคนลยี
สารสนทศ 

- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

- งานวางผน
อัตราก าลังละ
ก าหนดต าหนง 
- สงสริม สนับสนุน
การมีหรือลืไอน    
วิทยฐานะ 

- จัดท าขຌอมูลการ   
สรรหา บรรจุ ตงตัๅง 
ยຌาย อนละการ
ลาออกฯ 

- จัดท าขຌอมูล
กีไยวกับบ าหนใจ
ความชอบละ
ทะบียนประวัติ 

- ปฏิบัติการบริการ
฿นการออกหนังสือ
รับรองตางโ การ
ออกบัตรประจ าตัว 
ละการขออนุญาต
ตางโ 

- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ 

มอบหมาย 

- ฝึกอบรม พัฒนา
กอนตงตัๅง ละ   
พิไมศักยภาพ        
การปฏิบัติงาน 

- พัฒนาขຌาราชการครู
ละบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ/จรรยาบรรณ 

- สงสริม สนับสนุน 
ละยกยองชิดชู
กียรติ 
- ด านินการกีไยวกับ
การลาศึกษาตอ  ฝึก 
อบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยภาย฿นประทศ 

- สริมสรຌางครือขาย
การพัฒนาครูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

- สงสริม ละพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- วิคราะห์ วิจัยพืไอ
พัฒนาหลักสูตร การ
สอน 

- การวัดละการ
ประมินผลการศึกษา 
- วิจัยมาตรฐาน
การศึกษาละประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- งานนิทศ ติดตาม
ละประมินผลฯ 

- ศึกษาวิจัยละ
พัฒนาสืไอนวัตกรรม
การนิทศทางการ 
ศึกษา 
- งานลขานุการ
คณะกรรมการ          
ก.ต.ป.น. 
- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ 

มอบหมาย 

- ด านินงานกีไยวกับ
งานบริหารการงิน 

- ด านินการกีไยวกับ
งานบริหารงานบัญชี 
- ด านินงานกีไยวกับ
งานบริหารงานพัสดุ 

- ด านินงานกีไยวกับ
งานบริหารสินทรัพย์ 
- ฿หຌค าปรึกษา
สถานศึกษากีไยวกับ
งานบริหารการงิน 
งานบัญชี งานพัสดุ
ละงานบริหาร
สินทรัพย์ 
- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ 

มอบหมาย 

- ด านินงานกีไยวกับ
ศาสตร์พระราชา 
- งานสงสริมการจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานฯ 

- ประสาน สงสริม 
อปท. 
- สงสริมการจัด
การศึกษาส าหรับ     
ผูຌพิการ ฯลฯ 

- สงสริมงานการ  
นะนว สุขภาพ 
กีฬา ลูกสือ ฯลฯ 

- สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรพืไอ
การศึกษา 
- สงสริมงานกิจกรรม
พิศษละครงการ
นืไองจากพระราชด าริ 

- งานป้องกันละ
กຌเขปัญหายาสพติด 

- ปฏิบัติงานอืไนตามทีไ
เดຌรับมอบหมาย 

- สงสริม สนับสนุน  
พัฒนาการมีวินัยละ
รักษาวินัย 

- การสืบสวนกีไยวกับ
รืไองรຌองรียน ละ 

สอบสวนกีไยวกับวินัย 

- การอุทธรณ์ละ  
การพิจารณาอุทธรณ์ 
- การรຌองทุกข์ละ
การพิจารณารຌองทุกข์ 
- ความรับผิดทาง
ละมิดของจຌาหนຌาทีไ 
- งานคดีปกครอง   
คดีพง คดีอาญา 
ละคดีอืไน โ ของรัฐ 

- ป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต
ละประพฤติมิชอบ 

- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 
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       ขຌอมูลพืๅนฐาน 

 ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ มีภารกิจหลัก฿นการบริหาร        
จัดการศึกษาปฐมวัยละการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สงสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา฿นสังกัด 
จ้านวน ่็ รงรียน บงป็นครือขายการศึกษา จ้านวน 6 ครือขาย ดยมอบหมาย รองผูຌอ้านวยการ
ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 ผูຌอ้านวยการกลุม ศึกษานิทศก์ ละบุคลากร/
จຌาหนຌาทีไ ทุกคน รับผิดชอบก้ากับ ดูล ละประสานการด้านินงานรวมกับครือขายการศึกษาละ
สถานศึกษาทุกหง ดยมีปริมาณงาน  ดังตอเปนีๅ    
 

ึ ตาราง  แ  จ านวนบุคลากร฿นส านักงานจ านกตามต าหนง  

 

ทีไ ต าหนง จ านวน ิคนี 
1 ผูຌอ้านวยการส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา แ 

2 รองผูຌอ้านวยการส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ใ 

ใ ศึกษานิทศก ์ ่ 

ไ นักจัดการงานทัไวเป แ 

5 นักประชาสัมพันธ์ แ 

ๆ นักวิชาการคอมพิวตอร์ แ 

็ นักทรัพยากรบุคคล ไ 

่ นักวิชาการงินละบัญชี 5 

้ นักวิชาการตรวจสอบภาย฿น โ 

แเ นักวิชาการพัสดุ แ 

แแ นักวิคราะห์นยบายละผน ใ 

แโ นักวิชาการศึกษา 5 

แใ นิติกร โ 

แไ จຌาพนักงานธุรการ ไ 

แ5 พนักงานราชการ แ 

แๆ ลูกจຌางประจ้า แ 

แ็ ลูกจຌางชัไวคราว                          แๆ 

รวม 5้ 
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ึ ตาราง  โ  จ านวนครู  จ านกตามประภท  

ทีไ ประภท รวมทัๅงหมด 
แ ผูຌอ้านวยการรงรียน ็โ 

โ รองผูຌอ้านวยการ แๆ 

ใ ขຌาราชการครู ่็่ 

ไ ลูกจຌางประจ้า ไแ 

5 พนักงานราชการ โโ 

ๆ ครูวิกฤต แโ 

็ ครูวิทย์-คณิต ไ 

่ พีไลีๅยงดใกพิการ โโ 

้ จຌาหนຌาทีไธุรการ ิแ5ุเเเี ใไ 

แเ จຌาหนຌาทีไธุรการ ิุ้เเเี 5ใ 

แแ นักการภารรง โ5 

รวม 1ุ179 

ึ หมายหตุ : ขຌอมูล ณ วันทีไ  ็  มกราคม  โ5ๆไ 

ึึ ตาราง  ใ  จ านวนสถานศึกษา ละจ านวนนักรียนยกรายอ าภอ 
 

ทีไ อ าภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักรียน 

รวม 
กอนประถม ประถม ม.ตຌน 

แ กลง 5้ โุๆแ็ ุ้5ใ่ ๆๆๆ แโุ่โแ 

โ วังจันทร์ แไ 5เ5 แุ่โแ โแ่ โุ5ไไ 

ใ ขาชะมา แไ 5เไ แุไ้โ ใใ่ โุใใไ 

รวม ่็ ใุๆโๆ แโุ่5แ แุโโโ แ็ุๆ้้ 

ึึ ตาราง  4  สดงขຌอมูลจ านวนนักรียน จ านกตามครือขายการศึกษา 
 

ทีไ ครือขายการศึกษา 
จ านวนนักรียน ิสพฐ.ี 

รวม 
กอนประถม ประถม ม.ตຌน 

แ อริยมงคล แุเ5ๆ ไุโ่โ - 5ุใใ่ 
โ กลงบูรพา 5็5 แุ่ใ่ แ55 โุ5ๆ่ 
ใ กรมหลวงชุมพร ๆโใ แุ่แใ ใ่ไ โุ่โเ 
ไ สุนทรภู ใๆใ แุๆเ5 แโ็ โุเ้5 
5 วังจันทร์ 5เ5 แุ่โแ โแ่ โุ5ไไ 
ๆ ขาชะมา 5เไ แุไ้โ ใใ่ โุใใไ 

รวม ใุๆโๆ แโุ่5แ แุโโโ แ็ุๆ้้ 
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ึึ ตาราง  5  สดงขຌอมูลจ านวนรงรียน จ านกตามประภทยกรายอ าภอ 
 

ทีไ อ าภอ ประถมศึกษา ขยายอกาส 
ทางการศึกษา 

รวม 
รงรียน 
ขนาดลใก 

1 กลง 53 6 59 25 

2 วังจันทร์ 10 4 14 8 

3 ขาชะมา 7 7 14 5 

รวม 70 17 87 38 
 

ึึ ตาราง  6  สดงขຌอมูลรงรียนดีประจ าอ าภอ ิรงรียน฿นฝันี 
 

ทีไ รงรียน ต าบล อ าภอ รุน ปีทีไขຌาครงการ 
1 วัดหนองกันกรา ทางกวียน กลง 1 2547 

2 บຌานช้าฆຌอ ช้าฆຌอ ขาชะมา 1 2547 

3 บຌานชุมสง ชุมสง วังจันทร์ 2 2550 

4 บຌานสองสลึง สองสลึง กลง 3 2552 

5 เทยรัฐวิทยา 43  

(บຌานคลองขตี 
ปຆายุบ฿น วังจันทร์ 3 2552 

 
ึึ ตาราง  7  สดงขຌอมูลรงรียนภาย฿ตຌครงการคอนนใกซ์อีดีบนระบบฐานขຌอมูลละ

บริหารจัดการสถานศึกษา ิSchool Management Systemี ประจ าปีการศึกษา โ5ๆใ 
 

ทีไ รงรียน ต าบล อ าภอ ประภทรงรียน 

1 วัดนินขาดิน ทุงควายกิน กลง ประชารัฐรุน 1 ิโ55้ี 
โ วัดทากง พังราด กลง ประชารัฐรุน 2 ิโ561ี 
3 บຌานหຌวยทับมอญ หຌวยทับมอญ ขาชะมา ประชารัฐรุน 2 ิโ561ี 
ไ บຌานคลองบางบอ พลงตาอีไยม วังจันทร์ ประชารัฐรุน 3 พิศษ ิโ56ใี 
5 บຌานนๅ้ากรอย หຌวยทับมอญ ขาชะมา ประชารัฐรุน 3 พิศษ ิโ56ใี 
ๆ วัดหนองกันกรา ทางกวียน กลง รงรียน฿นอุปถัมภ์ของภาคอกชน ิโ5ๆใี 

็ เทยรัฐวิทยา ไใ ิบຌานคลองขตี ปຆายุบ฿น วังจันทร์ รงรียน฿นอุปถัมภ์ของภาคอกชน ิโ5ๆใี 

่ บຌานบึงตะกาด ชุมสง วังจันทร์ รงรียน฿นอุปถัมภ์ของภาคอกชน ิโ5ๆใี 

้ บຌานยุบตาหนง ชุมสง วังจันทร์ รงรียน฿นอุปถัมภ์ของภาคอกชน ิโ5ๆใี 

แเ บຌานสีระมัน หຌวยทับมอญ ขาชะมา รงรียน฿นอุปถัมภ์ของภาคอกชน ิโ5ๆใี 

แแ บຌานหนองมวง ชุมสง วังจันทร์ รงรียน฿นอุปถัมภ์ของภาคอกชน ิโ5ๆใี 

แโ วัดถนนกะพรา นินฆຌอ กลง รงรียน฿นอุปถัมภ์ของภาคอกชน ิโ5ๆใี 

แใ วัดปຆายุบ ปຆายุบ฿น วังจันทร์ รงรียน฿นอุปถัมภ์ของภาคอกชน ิโ5ๆใี 

แไ วัดมงคลวุฒาวาส ทุงควายกิน กลง รงรียน฿นอุปถัมภ์ของภาคอกชน ิโ5ๆใี 
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ึึ ตาราง  8  สดงขຌอมูลรงรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

ทีไ รงรียน ต าบล อ าภอ ปีทีไขຌาครงการ 
แ บຌานคลองปຆาเมຌ กระสบน กลง โ5ๆโ 

โ ชุมชนวัดกลางกรไ้า กรไ้า กลง โ5ๆโ 

ใ วัดสุขเพรวัน กองดิน กลง โ5ๆโ 

ไ บຌานนินสมบูรณ์ คลองปูน กลง โ5ๆโ 

5 วัดบุนนาค ชากดน กลง โ5ๆโ 

ๆ วัดพลงเสว ชากพง กลง โ5ๆโ 

็ วัดพลงชຌางผือก ทางกวียน กลง โ5ๆโ 

่ วัดนินขาดิน ทุงควายกิน กลง โ5ๆโ 

้ วัดถนนกะพรา นินฆຌอ กลง โ5ๆโ 

แเ บຌานทุงคใด บຌานนา กลง โ5ๆโ 

แแ ชุมชนวัดตะคียนงาม ปากนๅ้ากระส กลง โ5ๆโ 

แโ วัดกาะลอย พังราด กลง โ5ๆโ 

แใ บຌานนินหยอง วังหวຌา กลง โ5ๆโ 

แไ บຌานสองสลึง สองสลึง กลง โ5ๆโ 

แ5 วัดคงคาวราราม หຌวยยาง กลง โ5ๆโ 

แๆ บຌานมะดืไอ ขานຌอย ขาชะมา โ5ๆโ 

แ็ บຌานช้าฆຌอ ช้าฆຌอ ขาชะมา โ5ๆโ 

แ่ บຌานสามยกนๅ้าป็น นๅ้าป็น ขาชะมา โ5ๆโ 

แ้ บຌานสีระมัน หຌวยทับมอญ ขาชะมา โ5ๆโ 

โเ บຌานชุมสง ชุมสง วังจันทร์ โ5ๆโ 

โแ วัดปຆายุบ ปຆายุบ฿น วังจันทร์ โ5ๆโ 

โโ บຌานพลงตาอีไยม พลงตาอีไยม วังจันทร์ โ5ๆโ 

โใ ชุมชนบຌานวังจันทน์ วังจันทร์ วังจันทร์ โ5ๆโ 

 
ึึ ตาราง  9  สดงขຌอมูลรงรียนขนาดลใก ิจ านวน เ – แโเ คนี 
 

ทีไ รงรียน ต าบล อ าภอ 
ครือขาย
การศึกษา 

จ านวน
นักรียน 

1 วัดสันติวัน ชากพง กลง สุนทรภู 21 

2 วัดจ้ารุง นินฆຌอ กลง สุนทรภู 49 

3 วัดพังราด พังราด กลง กรมหลวงชุมพร 51 

4 วัดขากะดน ชากดน กลง สุนทรภู 54 

5 วัดนินยาง คลองปูน กลง กรมหลวงชุมพร 56 

6 บຌานขาหินทน วังหวຌา กลง อริยมงคล 61 
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ทีไ รงรียน ต าบล อ าภอ 
ครือขาย
การศึกษา 

จ านวน
นักรียน 

7 บຌานนๅ้าป็น นๅ้าป็น ขาชะมา ขาชะมา 61 

8 บຌานมาบชຌางนอน นๅ้าป็น ขาชะมา ขาชะมา 62 

9 วัดกองดิน กองดิน กลง กรมหลวงชุมพร 63 

10 บຌานคลองทุรียน ชากพง กลง สุนทรภู 63 

11 วัดปากนๅ้าพังราด พังราด กลง กรมหลวงชุมพร 63 

12 บຌานชงค วังจันทร์ วังจันทร์ วังจันทร์ 63 

13 บຌานตຌาปูนหาย สองสลึง กลง สุนทรภู 64 

14 บຌานมาบหลาชะอน ชากพง กลง สุนทรภู 75 

15 บຌานขาตาอ็ิน ชุมสง วังจันทร์ วังจันทร์ 75 

16 บຌานนินดินดง วังหวຌา กลง อริยมงคล 76 

17 วัดเตรรัตนาราม คลองปูน กลง กรมหลวงชุมพร 80 

18 วัดสมอพรง ชากพง กลง สุนทรภู 80 

19 บຌานหนองเทร ทุงควายกิน กลง กลงบูรพา 81 

20 บຌานดอนส้าราญ ทางกวียน กลง อริยมงคล 83 

21 วัดขาส้ารอง กองดิน กลง กรมหลวงชุมพร 85 

22 บຌานนินสุขส้ารอง ทุงควายกิน กลง กลงบูรพา 85 

23 วัดนินทราย นินฆຌอ กลง สุนทรภู 85 

24 บຌานสองพีไนຌอง สองสลึง กลง สุนทรภู 86 

25 บຌานคลองบางบอ พลงตาอีไยม วังจันทร์ วังจันทร์ 91 

26 วัดทุงควายกิน ทุงควายกิน กลง กลงบูรพา 94 

27 บຌานยุบตาหนง ปຆายุบ฿น วังจันทร์ วังจันทร์ 98 

28 บຌานหຌวงหิน บຌานนา กลง กลงบูรพา 99 

29 บຌานกงหวาย ชุมสง วังจันทร์ วังจันทร์ 99 

30 บຌานนๅ้ากรอย หຌวยทับมอญ ขาชะมา ขาชะมา 101 

31 บຌานหมืองร นๅ้าป็น ขาชะมา ขาชะมา 102 

32 วัดวังหวຌา วังหวຌา กลง อริยมงคล 106 

33 บຌานหนองมวง ชุมสง วังจันทร์ วังจันทร์ 108 

34 วัดชากมะกรูด กรไ้า กลง สุนทรภู 111 

35 บຌานขาตลาด พลงตาอีไยม วังจันทร์ วังจันทร์ 111 

36 บຌานคลองเผ ชุมสง วังจันทร์ วังจันทร์ 112 

ใ็ บຌานนๅ้า฿ส นๅ้าป็น ขาชะมา ขาชะมา 116 

ใ่ วัดขานຌอย กองดิน กลง กรมหลวงชุมพร 118 

รวม 3ุ088 
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ึึ ตาราง  10  สดงขຌอมูลรงรียน Partnership school 
 

ทีไ รงรียน ต าบล อ าภอ ปีทีไขຌาครงการ 
แ วัดถนนกะพรา นินฆຌอ กลง 2561 

      

ึึ ตาราง  11  สดงขຌอมูลรงรียนพืๅนทีไนวัตกรรม 
 

ทีไ รงรียน ต าบล อ าภอ ปีทีไขຌาครงการ 
แ วัดถนนกะพรา นินฆຌอ กลง 2562 

โ วัดสุขเพรวัน กองดิน กลง 2562 

ใ บຌานทาล้าบิด บຌานนา กลง 2562 

ไ บຌานคลองบางบอ พลงตาอีไยม วังจันทร์ 2562 

5 บຌานหนองมวง ชุมสง วังจันทร์ 2562 

ๆ บຌานมาบชຌางนอน นๅ้าป็น ขาชะมา 2562 

็ บຌานนๅ้ากรอย หຌวยทับมอญ ขาชะมา 2562 

่ วัดพลงชຌางผือก ทางกวียน กลง 2563 

้ ชุมชนวัดตะคียนงาม ปากนๅ้าประสร์ กลง 2563 

แเ วัดขากะดน ชากดน กลง 2563 

แแ บຌานช้าสมอ กองดิน กลง 2563 

แโ วัดขานຌอย กองดิน กลง 2563 

แใ วัดเตรรัตนาราม คลองปูน กลง 2563 

แไ วัดคลองปูน คลองปูน กลง 2563 

แ5 บຌานนินสมบูรณ์ คลองปูน กลง 2563 

แๆ บຌานกงหวาย ชุมสง กลง 2563 

ึึ ตารางทีไ 12  จ านวนนักรียนพิการรียนรวม จ านกตามประภทละระดับการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 
 

ประภทความพิการ 
กอนประถม 

ศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนตຌน 

รวม รຌอยละ 

บกพรองทางการหใน  0 5 0 5 0.27 

บกพรองทางการเดຌยิน  0 5 0 5 0.27 

บกพรองทางสติปัญญา  0 42 0 42 0.23 

บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ  0 13 0 13 0.72 

บกพรองทางการรียนรูຌ  0 598 0 598 3.31 
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ประภทความพิการ 
กอนประถม 

ศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนตຌน 

รวม รຌอยละ 

บกพรองทางการพูดละภาษา  0 7 0 7 0.03 

บกพรองทางพฤติกรรมหรือารมณ์  0 8 0 8 0.04 

ออทิสติก  0 11 0 11 0.06 

ความพิการซๅ าซຌอน  0 15 0 15 0.08 

รวมทัๅงสิๅน 0 704 0 704 5.01 

รຌอยละ 0.เเ 3.90 0.00 3.90 3.9 

 

                   ึึ ตารางทีไ 13 จ านวนนักรียนดຌอยอกาสจ านกตามประภทละระดับ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

ประภทดຌอยอกาส 
กอนประถม 

ศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนตຌน 

รวม รຌอยละ 

 นักรียนทีไถูกบังคับ฿หຌขายรงงาน  0 0 0 0 0 

 นักรียนทีไอยู฿นธุรกิจบริการทางพศ  0 0 0 0 0 

 นักรียนทีไถูกทอดทิๅง  0 1 เ 1 0.02 

 นกัรียนทีไอยู฿นสถานพนิิจคุຌมครองดใกละยาวชน  0 0 0 0 0 

 นักรียนรรอน  0 0 0 0 0 

 นักรียนทีไเดຌรับผลกระทบจากอดส์  0 0 0 0 0 

 นักรียนทีไป็นชนกลุมนຌอย  0 0 0 0 0 

 นักรียนทีไท างานรับผิดชอบตนองละ
ครอบครัว  

0 0 0 0 0 

 นักรียนยากจน  795 4,419 571 5,785 99.83 

 นักรียนทีไก าพรຌา  2 7 0 9 0.16 

รวมนักรียนดຌอยอกาสทัๅงหมด 797 4,426 571 5,795 100.00 

รຌอยละ 13.75 76.38 9.85 100.00  
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ึึ ตารางทีไ แไ  จ านวนนักรียนออกกลางคัน จ านกตามสาหตุรายชัๅน ปีการศึกษา โ5ๆโ 
 

 

   สาหตุ 
 

 

       ชัๅน 

 

ฐา
นะ

ยา
กจ

น 

มีป
ัญห

าค
รอ

บค
รัว

 

สม
รส

 

มีป
ัญห

าก
าร

ปร
ับต

ัว 

ตຌอ
งค

ดี/
ถูก

จับ
 

จใบ
ป่ว

ย/
อุบ

ัติห
ตุ 

อพ
ยพ

ตา
มผ

ูຌปก
คร

อง
 

หา
ลีๅย

งค
รอ

บค
รัว

 

อืไน
 โ

 

รว
ม 

รຌอ
ยล

ะข
อง

นกั
รีย

นอ
อก

กล
างค

ัน 
ตอ

 น
ร. 

ตຌน
ป ี

ประถมศึกษาปทีไ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปทีไ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปทีไ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปทีไ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปทีไ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปทีไ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมประถมศกึษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศึกษา ปทีไ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศึกษา ปทีไ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศึกษา ปทีไ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนตຌน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทัๅงสิๅน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รຌอยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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              ึ ึ ตารางทีไ 15  จ านวนนักรียนทีไจบการศึกษาชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 6   

ปีการศึกษา 2562  ศึกษาตอ/เมศึกษาตอ 
 

รายการ 
ป.6 ศึกษาตอ 

จ านวน (คนี รຌอยละ 

นักรียนสิๅนปี 2,033 100 

นักรียนรียนจบ 2,033 100 

ศึกษาตอ 2,020 99.36 

  -  รงรียนดิม 452 22.23 

  -  รงรียนอืไน สังกัด สพฐ. 1,537 75.6 

  -  รงรียนอกชน 17 0.84 

  -  รงรียนพระปริยัติธรรม 1 0.05 

  -  รงรียนสังกัด อปท. 8 0.39 

  -  กศน. 5 0.25 

  -  อืไนโ 13 0.64 
 

                    ึ ึ ตารางทีไ แๆ จ านวนนักรียนทีไจบการศึกษาชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ ปีการศึกษา โ5ๆโ   
ศึกษาตอ/เมศึกษาตอ 

รายการ 
ม.3 

จ านวน  (คนี รຌอยละ 

นักรียนสิๅนปี 299 100 

นักรียนรียนจบ 299 100 

ศึกษาตอ 283 94.65 

     -  ม.4 91 30.43 

     -  อาชีวะศึกษารัฐบาล - - 

     -  อาชีวะศึกษาอกชน  179 59.87 

     -  สถาบันอืไนโ 13 4.35 

เมศึกษาตอประกอบอาชีพ 16 5.35 

เมศึกษาตอละเมประกอบอาชีพ - - 

    ึึ หมายหตุ : ขຌอมูล ณ วันทีไ โเ กรกฎาคม โ5ๆใ 
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     การวิคราะห์สถานภาพ 

การวิคราะห์สภาพวดลຌอม฿นการจัดการศึกษาตามภารกิจ ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต ๒ ฿นการพัฒนาการศึกษาละการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษาปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๑๒ไ  ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ ทีไผานมา เดຌท้าการศึกษาวิคราะห์ 
ถึงสถานการณ์นวนຌมการปลีไยนปลง ละนยบาย ยุทธศาสตร์ของหนวยงานทุกระดับ  ตลอดจน สภาพ 
ปัญหาปัจจุบัน ละความตຌองการด้านินงาน ดยก้าหนดป็นนวทางการขับคลืไอน การบริหารจัดการศึกษา
ตามภารกิจ฿หຌกิดความส้ารใจ ครอบคลุมทุกกลุมปງาหมาย ภาย฿ตຌการปลีไยนปลงสภาวการณ์฿นปัจจุบัน  
ระบบ ละกลเกการบริหารจัดการทีไปลีไยนเป อาทิชน การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ครงการพัฒนาระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก ิEEC)  ผนยุทธศาสตร์ภาย฿ตຌเทยลนด์ 4.0 ดຌวยการ
พัฒนาชิงพืๅนทีไ ทีไตอยอดความส้ารใจมาจากผนพัฒนาศรษฐกิจภาคตะวันออก ป็นตຌน 
  กลาวคือ การจัดท้าผนปฏิบัติการประจ้าป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒ไ ฉบับนีๅ ด้านินการ
ป็นเปตามนยบายกระทรวงศึกษาธิการบนบริบททีไปลีไยนปลง  ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง ขต ๒ จึงมีความมุงมัไนทีไจะพัฒนารูปบบนวัตกรรมการสงสริมคุณภาพการศึกษา฿หຌมีผลสัมฤทธิ่
พิไมขึๅน การพัฒนานวัตกรรมทีไจะด้านินครงการ/กิจกรรม฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ดยสรຌางกลเก
สงสริม สนับสนุน ชวยหลือ ก้ากับดูลสถานศึกษาทีไมีสภาพละบริบททีไตกตางกัน฿หຌมีความพรຌอม  

฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน มุงนຌนการสรຌางขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ฿หຌมีศักยภาพ  ปรับปรุงบทบาท
วิธีการท้างาน฿หຌชืไอมประสานกัน การพัฒนาบุคลากร ละการสรຌางทีมงานคุณภาพ ตลอดจนการสรຌาง
ครือขายการมีสวนรวมจัดการศึกษา฿หຌบูรณาการท้างานรวมกันทุกดຌาน ดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
พืไอสรຌางขีดสมรรถนะการ฿ชຌความสามารถละศักยภาพของครูละบุคลากรทางการศึกษาเดຌสูงสุด฿นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  พืไอ฿หຌผูຌรียนซึไงป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาเดຌรับอกาสทางการศึกษา  

อยางทัไวถึง มีคุณภาพตามศักยภาพอยางทาทียมกัน 
จากนวทางการปฏิรูปการรียนรูຌสูผูຌรียนของ ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา

ระยอง ขต ๒ บนปງาหมายดใกทีไอยู฿นวัยการศึกษาภาคบังคับของ ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง ขต ๒ ตຌอง 

แ. เดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึงละมีคุณภาพทุกคน 
๒. ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ ผูຌบริหารสถานศึกษา ขຌาราชการ

ครูละบุคลากรทางการศึกษา ละคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ตຌอง฿ส฿จ฿นการสรຌางประสิทธิภาพ 

฿นการจัดการรียนรูຌของรงรียน 
ใ. ทุกภาคสวนของจังหวัดตຌองมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาของ ส้านักงานขตพืๅนทีไ

การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 
ไ. ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒  ตຌองติดตามการท้างาน        

ทุกประดใน ละรายงานความคลืไอนเหวป็นระยะ 
ดยน้าความตຌองการของผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นการจัดการศึกษาของ ส้านักงาน

ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ มาปรับผลผลิตละบริการพืไอตอบสนองความตຌองการ฿หຌหนือ
ความคาดหวังทีไสอดคลຌอง สมดุล มีความลงตัวละกิดผลอยางป็นรูปธรรม ขณะดียวกันกใรงด้านินการ฿หຌ
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สถานศึกษามีความ฿กลຌชิดละสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ดຌวยนวัตกรรมทางการบริหารของส้านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ ฿นการสวงหาความรวมมือจากภาคประชาชนทีไสน฿จ
การศึกษา พืไอ฿หຌการจัดการศึกษาป็นเป฿นทิศทางทีไตຌองการของชุมชนละสังคม ตามนยบาย วิถี฿หม  
วิถีคุณภาพ ปลดลใอค ปรับปลีไยน ปຂดกวຌาง วิถีหงคุณภาพการศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพผูຌรียนอยางยัไงยืน  
RAYONG  2 : SMART ไ  MODEL  1) Smart Area  2) Smart School 3) Smart Teacher  4) Smart 

Learner  พืไอการ ขຌา฿จ ขຌาถึง พัฒนา 
 
 

      ผลงานการด านินงานทีไผานมา 

 
1. คาฉลีไยผลการทดสอบระดับชาติ NT ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ ภาพรวมทุกดຌาน 

ปการศึกษา โ55้ – โ5ๆโ 
 

ปีการศึกษา 
คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ 

ระดับขตพืๅนทีไ 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

ผลตางการพัฒนา 

ิ-/ืี 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

อยู฿นอันดับทีไ 
โ55้ 5ใ.่โ ไ็.แใ ื ๆ.ๆ้ แแ 

โ5ๆเ 5แ.ใๆ ไ5.โ5 ื ๆ.แแ แใ 

โ5ๆแ 57.37 ไ้.ไ่ ื ็.่้ ่ 

โ5ๆโ ไ้.ไ็ ไ5.็เ ื ใ.็็ ใ5 
 

โ. คาฉลีไยผลการทดสอบระดับชาติ  O – NET ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๆ  
ภาพรวมทุกกลุมสาระการรียนรูຌ  ปการศึกษา โ55้ – โ5ๆโ 
 

ปีการศึกษา 
คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ 

ระดับขตพืๅนทีไ 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

ผลตางการพัฒนา 

ิ-/ืี 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

อยู฿นอันดับทีไ 
โ55้ 46.41 43.19 + 3.22 แโ 
โ5ๆเ 42.44 39.37 + 3.07 แๆ 
โ5ๆแ ไ5.ๆ่ ไใ.แไ ื โ.5ไ โแ 

โ5ๆโ ไเ.ไไ ใ็.้้ ื โ.ไ5 ิสพฐ.เมจดัอันดับี 
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ใ. คาฉลีไยผลการทดสอบระดับชาติ  O – NET ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ 
ภาพรวมทุกกลุมสาระการรียนรูຌ  ปการศึกษา โ55้ – โ5ๆโ 
 

ปีการศึกษา 
คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ 

ระดับขตพืๅนทีไ 

คาฉลีไยผลการ
ทดสอบ

ระดับประทศ 

ผลตางการพัฒนา 
ิ-/ืี 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

อยู฿นอันดับทีไ 
โ55้ 37.82 38.29 - 0.47 ไ 

โ5ๆเ 34.07 34.32 - 0.25 ้ 
โ5ๆแ ใ5.่เ ใ็.5เ - แ.็เ โใ 

โ5ๆโ ใไ.็5 ใๆ.ใเ - แ.55 ิสพฐ. เมจดัอันดับี 

   ไ. ผลการติดตามละประมินผล การบริหารจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิตัวชีๅวัดความส้ารใจ
ตามยุทธศาสตร์ผนปฏิบัติราชการี  

    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ อยู฿นระดับดียีไยม คะนนฉลีไย ไ.็โ 
    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ อยู฿นระดับดีมาก คะนนฉลีไย ไ.เ่ 
    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ อยู฿นระดับดี คะนนฉลีไย โ.ใ่ 
    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ อยู฿นระดับดียีไยม คะนนฉลีไย ไ.5็ 
    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ  ผลการด้านินงานตามระดับคุณภาพ คะนนฉลีไย 

รวม ๆ นยบาย  ระดับคุณภาพ ไ.ไไ อยู฿นระดับ ดียีไยม  ผลการด้านินงานทียบคาปງาหมายตัวชีๅวัด 

ทุกนยบาย/ตัวชีๅวัด  ด้านินการเดຌ แเเ.เเ การปลผลคือ บรรลุ  
5. ผลการประมินการรายงานผลปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    - ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการประมิน ตามตัวชีๅวัดตามค้ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ KRS (KPI Report System) มีคะนนฉลีไย ไ.่แ้ไไ อยู฿นอันดับทีไ 1 ของประทศ ละตาม
ตัวชีๅวัดตามผนปฏิบัติราชการ ARS (Action Plan Report System)  มีคะนนฉลีไย 4.45801 อยู฿นอันดับ
ทีไ 35 ของประทศ ดยมีคะนนฉลีไยรวม (KRS + ARS) ทากับ ไ.ๆใ่็ใ อยู฿นอันดับทีไ 8 ของประทศ 

    - ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการประมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ิตามาตรา ไไี KRS (KPI Report System) อยู฿นระดับดียีไยม คะนน
ฉลีไย ไ.้ๆ่็ อยู฿นอันดับทีไ 1 ของประทศ  

    - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการประมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ( KRS: KPI Report System) อยู฿นระดับคุณภาพดียีไยม ผลการประมิน
องค์ประกอบทีไ แ ุ โ ุ ไ  สูงกวาปງาหมาย 

     - ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการประมินตัวชีๅวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) คะนนฉลีไย ไ.โใ คิดป็นรຌอยละ ่ไ.็แ 
อยู฿นระดับมาตรฐานขัๅนสูง  
                          - ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการประมินตัวชีๅวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) คะนนฉลีไย ไ.5เไโใ อยู฿นระดับคุณภาพ 
ิ้เ.เ่ี 
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6. ผลการประมินคุณธรรม ละความปรง฿ส฿นการด้านินงานของส้านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาออนเลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

    - ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ คะนนฉลีไย ้เ.ๆๆ อยู฿นอันดับทีไ ใแ ของประทศ   
       - ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ คะนนฉลีไย ่5.55 อยู฿นอันดับทีไ ่่ ของประทศ 
       - ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ คะนนฉลีไย ่แ.5ใ อยู฿นอันดับทีไ แ็ๆ ของประทศ 
         - ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ เดຌคะนนรวม ็่.เ็ อยู฿นระดับ B (ผลการประมิน
เมผาน) อยู฿นอันดับทีไ แ่เ ของประทศ 

7. ผลการติดตามละประมินผลการบริหาร ละการจัดการศึกษาของส้านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาตามมาตรฐานส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

     - ตามมาตรฐานส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิพ.ศ. โ55็ี ประจ้าปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๑๑๕  มีคาฉลีไย ๔๕.๐๐ อยู฿นระดับ ดียีไยม 

     - ตามมาตรฐานส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิพ.ศ. โ5ๆเี ประจ้าปงบประมาณ  
พ.ศ. โ5ๆแ อยู฿นระดับ ดีมาก 

     - ตามมาตรฐานส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิพ.ศ. โ5ๆเี ประจ้าปงบประมาณ  
พ.ศ. โ5ๆโ ระดับคุณภาพ ไ คะนนทีไเดຌ แๆ็ อยู฿นระดับ ดีมาก  

     - ตามมาตรฐานส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิพ.ศ. โ5ๆเี ประจ้าปงบประมาณ  
พ.ศ. โ5ๆใ คะนนของภาพรวม ิใ มาตรฐานี ระดับคุณภาพ ไ  อยู฿นระดับ ดีมาก 

  การด้านินงานทีไผานมา ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ   มุงมัไน 

ทีไจะพัฒนารูปบบการสงสริมคุณภาพการศึกษา฿หຌมีผลสัมฤทธิ่พิไมขึๅน ละการน้านยบายปฏิบัติสูความ 

ป็นลิศ ซึไงป็นความพยายามทีไจะด้านินงานกีไยวกับการจัดศึกษาบบมุงผลสัมฤทธิ่ละป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌผูຌรียนซึไงป็นผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพ  บนความรวมมือรวม฿จของบุคลากร
฿นส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ ทุกระดับ ประธานครือขายการศึกษา คณะบุคคล 
ผูຌอ้านวยการสถานศึกษา คณะครูละบุคลากรทางการศึกษา ละนักรียนทุกคน  ตลอดจน ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
฿นการจัดการศึกษาของ ส้านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 ป็นพลังขับคลืไอนนยบาย
เปสูการปฏิบัติทีไป็นลิศ 
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ส่วนทีไ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศกึษาขัๅนพืๅนฐาน 
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สวนทีไ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
   

  มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันทีไ ไ ธันวาคม โ5ๆเ หในชอบการจ านกผนออกป็น  
ใ ระดับ ประกอบดຌวย ผนระดับทีไ แ ยุทธศาสตร์ชาติ ป็นปງาหมายการพัฒนาประทศ ฿ชຌป็นกรอบ  

฿นการจัดท าผนตางโ ฿หຌสอดคลຌองละบูรณาการกัน ผนระดับทีไ โ เดຌก ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนการปฏิรูปประทศ ละผนความมัไนคง ละผนระดับทีไ ใ 
หมายถึง ผนทีไจัดท าขึๅนพืไอสนับสนุนการด านินงานของผนระดับทีไ แ ละ โ ฿หຌบรรลุปງาหมายทีไก าหนดเวຌ 
หรือจัดขึๅนตามทีไกฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึๅนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประทศ ทัๅงนีๅ ผนระดับ 

ทีไ แ ละ โ ป็นผนทีไส านักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติสนอ 

 ดังนัๅน ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ จึงเดຌจัดท าผนปฏิบัติการประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการก าหนดนวทางละปງาหมาย฿นการปฏิบัติราชการ ฿หຌป็นเป
฿นทิศทางดียวกันอยางมีอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ทีไก าหนด  ดยเดຌจัดท ารายละอียดผนงาน/ครงการ/
กิจกรรม ฿นการขับคลืไอนผนสูการปฏิบัติ  ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล มีผลลัพธ์ป็นรูปธรรม  
ละตอบสนองตอการรายงานผลการด านินงานตามยุทธศาสตร์ชาติละผนการปฏิรูปประทศ  ขຌาสูระบบ
ติดตาม ละประมินผลหงชาติ ิeMENSCRี ตามกรอบนวคิด ดังนีๅ 
 

แ. พระปฐมบรมราชองการพระบาทสมดใจพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   
   รัชกาลทีไ 10  
   ราจะสืบสาน รักษา ละตอยอด ละครองผนดินดยธรรม พืไอประยชน์สุขหงอาณาราษฎรตลอดเป 

โ. พระบรมราชบายดຌานการศึกษาของ฿นหลวงรัชกาลทีไ แเ ละพระบรมวงศานุวงศ์ 
    การศึกษาตຌองมุงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌกผูຌรียน 4  ดຌาน   
     2.1 มีทัศนคติทีไถูกตຌองตอบຌานมือง 

 1) มีความรูຌความขຌา฿จตอชาติบຌานมือง 
  2) ยึดมัไน฿นศาสนา 
  ใี มัไนคง฿นสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4) มีความอืๅออาทรตอครอบครัว ละชุมชนของตน 
     โ.โ  มีพืๅนฐานชีวิตทีไมัไนคง – มีคุณธรรม 
   1) รูຌจักยกยะสิไงทีไผิด – ชอบ/ชัไว – ดี 
   2) ปฏิบัติตสิไงทีไชอบ สิไงทีไดีงาม 
   3) ปฏิสธสิไงทีไผิด สิไงทีไชัไว 
   4) ชวยกันสรຌางคนดี฿หຌกบຌานมือง 
     โ.ใ มีงานท า – มีอาชีพ 
  1) การลีๅยงดูลูกหลาน฿นครอบครัว หรือการฝຄกฝนอบรม฿นสถานศึกษาตຌองมุง฿หຌดใกละ
ยาวชนรักงาน สูຌงานท าจนงานส ารใจ 
            2) การฝຄกฝนอบรมทัๅง฿นหลักสูตรละนอกหลักสูตรตຌองมีจุดมุงหมาย฿หຌผูຌรียนท างานละ       
มีงานท า฿นทีไสุด 
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  ใ) ตຌองสนับสนุนผูຌส ารใจหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถลีๅยงตัวองละครอบครัว 
     2.4 ป็นพลมืองดี 
  1) การป็นพลมืองดี ป็นหนຌาทีไของทุกคน 
  2) ครอบครัว – สถานศึกษาละสถานประกอบการตຌองสงสรมิ฿หຌทุกคนมีอกาสท าหนຌาทีไ      
ป็นพลมืองดี 
  ใี การป็นพลมืองดี คือ หในอะเรทีไจะท าพืไอบຌานมืองเดຌกใตຌองท า ชน งานอาสาสมัคร 
งานบ าพใญประยชน์ งานสาธารณกุศล ฿หຌท าดຌวยความมีนๅ า฿จละอืๅออาทร 

3. รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช  โ56เ 

 รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช  โ5ๆเ ป็นกฎหมายสูงสุด฿นการปกครองประทศ 

ทีไยังคงจตนารมณ์ยึดมัไน฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข ดยเดຌระบุขຌอมาตรา     
ทีไตຌองน าเป฿ชຌบังคับ฿นการจัดการศึกษา การสงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษา ละการขຌารับบริการ
การศึกษาของประชาชน ฿นประดในส าคัญทีไกีไยวขຌองกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดังนีๅ 
 1.1 รัฐตຌองด านินการ฿หຌดใกทุกคนเดຌรับการศึกษาป็นวลาสิบสองป ตัๅงตกอนวัยรียน 

จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพดยเมกใบคา฿ชຌจาย 
 1.2 รัฐตຌองด านินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนากอนขຌารับการศึกษา พืไอพัฒนารางกาย 
จิต฿จ วินัย อารมณ์ สังคม ละสติปัญญา฿หຌสมกับวัย ดยสงสริมละสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ละภาคอกชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินการ 
 1.3 รัฐตຌองด านินการ฿หຌประชาชนเดຌรับการศึกษาตามความตຌองการ฿นระบบตางโ รวมทัๅงสงสริม   
฿หຌมีการรียนรูຌตลอดชีวิต ละจัด฿หຌมีการรวมมือระหวางรัฐ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละภาคอกชน 

฿นการจัดการศึกษาทุกระดับ ดยรัฐมีหนຌาทีได านินการ ก ากับ สงสริมละสนับสนุน฿หຌการจัดการศึกษาดังกลาว
มีคุณภาพละเดຌมาตรฐานสากล 
 1.4 การศึกษาทัๅงปวงตຌองมุงพัฒนาผูຌรียน฿หຌป็นคนดี มีวินัย ภูมิ฿จ฿นชาติ สามารถชีไยวชาญเดຌ   
ตามความถนัดของตน ละมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม ละประทศชาติ 
 1.5 ฿นการด านินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนา หรือ฿หຌประชาชนเดຌรับการศึกษา   
รัฐตຌองด านินการ฿หຌผูຌขาดคลนทุนทรัพย์เดຌรับการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
 1.6 ฿หຌจัดตัๅงกองทุนพืไอ฿ชຌ฿นการชวยหลือผูຌขาดคลนทุนทรัพย์ พืไอลดความหลืไอมลๅ า 

฿นการศึกษา ละพืไอสงสริมละพัฒนาคุณภาพละประสิทธิภาพครู 
 1.7 ฿หຌด านินการปฏิรูปประทศ฿นดຌานการศึกษา ดังตอเปนีๅ 
   1.7.1 ด านินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนากอนขຌารับการศึกษา พืไอ฿หຌดใกลใก 
เดຌรับการพัฒนารางกาย จิต฿จ วินัย อารมณ์ สังคม ละสติปัญญา฿หຌสมกับวัยดยเมกใบคา฿ชຌจาย 
 1.7.2 ด านินการตรากฎหมายพืไอจัดตัๅงกองทุนพืไอความสมอภาคทางการศึกษา  
ตามวัตถุประสงค์ขຌอ แ.ๆ 
 1.7.3 ฿หຌมีกลเกละระบบการผลิต คัดกรองละพัฒนาผูຌประกอบวิชาชีพครูละอาจารย์  
฿หຌเดຌผูຌมีจิตวิญญาณหงความป็นครู มีความรูຌความสามารถอยางทຌจริง เดຌรับคาตอบทน ทีไหมาะสม       
กับความสามารถละประสิทธิภาพ฿นการสอน รวมทัๅงมีกลเกสรຌางระบบคุณธรรม฿นการบริหารงานบุคคล    
ของผูຌประกอบวิชาชีพครู 
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 1.7.4 ปรับปรุงการจัดการรียนการสอนทุกระดับพืไอ฿หຌผูຌรียนสามารถรียนเดຌตามความถนัด 
ละปรับปรุงครงสรຌางของหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอบรรลุปງาหมายดังกลาว ดย฿หຌสอดคลຌองกันทัๅง฿นระดับชาติ 
ละระดับพืๅนทีไ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. โ56แ - โ5่เี 
 รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช โ5ๆเ ก าหนด฿หຌรัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  
ป็นปງาหมายการพัฒนาประทศอยางยัไงยืนตามหลักธรรมาภิบาล พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการจัดท าผนตางโ  
฿หຌสอดคลຌองละบูรณาการกัน ตอมาเดຌมีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. โ5ๆเ  
ซึไงก าหนด฿หຌหนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนຌาทีได านินการพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายทีไก าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. โ5ๆแ - โ5่เ ดยมีวิสัยทัศน์คือ ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศทีไพัฒนาลຌว 

ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ดยการประมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. โ5ๆแ - โ5่เ ประกอบดຌวยความอยูดีมีสุขของคนเทยละสังคมเทย ขีดความสามารถ฿นการขงขัน  
การพัฒนาศรษฐกิจละการกระจายรายเดຌ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศ ความทาทียม 

ละความสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิไ งวดลຌอมละความยัไ งยืน  

ของทรัพยากรธรรมชาติ ละประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการขຌาถึงการ฿หຌบริการของภาครัฐ  
การพัฒนาประทศ฿นชวงวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุงนຌนการสรຌางสมดุลระหวางการพัฒนาความมัไนคง 
ศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นรูปบบ ประชารัฐ ซึไงยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประทศ ๆ ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวย  
 แี ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง  
 โี ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  
 ใี ยุทธศาสตร์การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4ี ยุทธศาสตร์การสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม  
 5ี ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม  
 ๆี ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5. ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 
 ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  ป็นผนมบทพืไอบรรลุ ปງาหมายตามทีไ ก าหนดเวຌ 
฿นยุทธศาสตร์ชาติ ซึไงผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  ป็นผนทีไจัดท าเวຌพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมาย  

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌองจะตຌองปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนัๅน  
รวมทัๅงการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณจะตຌองสอดคลຌองกับผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึไงประดในผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ โใ ประดใน ประกอบดຌวย แี ความมัไนคง โี การตางประทศ  
ใี การพัฒนาการกษตร 4ี อุตสาหกรรมละบริการหงอนาคต 5ี การทองทีไยว 6ี การพัฒนาพืๅนทีไ 
ละมืองนาอยูอัจฉริยะ 7ี ครงสรຌางพืๅนฐานระบบลจิสติกส์ละดิจิทัล 8ี ผูຌประกอบการละวิสาหกิจ 

ขนาดกลาง ละขนาดยอมยุค฿หม 9ี ขตศรษฐกิจพิศษ 10ี การปรับปลีไยนคานิยมละวัฒนธรรม  
11ี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12ี การพัฒนาการรียนรูຌ 13ี การสรຌาง฿หຌคนเทยมีสุขภาวะทีไดี  
แไี ศักยภาพการกีฬา แ5ี พลังทางสังคม 1ๆี ศรษฐกิจฐานราก แ็ี ความสมอภาคละหลักประกันทางสังคม 
แ่ี การติบตอยางยัไงยืน แ้ี การบริหารจัดการนๅ าทัๅงระบบ โเี การบริการประชาชนละประสิทธิภาพ
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ภาครัฐ โแี การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ โโี กฎหมายละกระบวนการยุติธรรม ละ  
โใี การวิจัยละพัฒนานวัตกรรม  

6. ผนการปฏิรูปประทศ 

 ผนการปฏิรูปประทศ จัดท าขึๅนพืไอก าหนดกลเก วิธีการ ละขัๅนตอนการปฏิรูปประทศ  

฿นดຌานตางโ ดยการปฏิรูปประทศตຌองด านินการพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญ 
ประกอบดຌวย ประทศชาติมีความสงบรียบรຌอย มีความสามัคคี สั งคมมีความสงบสุข ป็นธรรม  
ละมีอกาส อันทัดทียมกันพืไอขจัดความหลืไอมลๅ า มีคุณภาพชีวิตทีไดี ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ 
ทัๅงนีๅ การปฏิรูปประทศตຌองสอดคลຌองละป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึไงผนการปฏิรูปประทศ 
ประกอบดຌวย แโ ดຌาน เดຌก แี ดຌานการมือง โี ดຌานการบริหารราชการผนดิน ใี ดຌานกฎหมาย  
ไี ดຌานกระบวนการยุติธรรม 5ี ดຌานศรษฐกิจ ๆี ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ็ี ดຌาน
สาธารณสุข ่ี ดຌานสืไอสารมวลชนละทคนลยีสารสนทศ ้ี ดຌานสังคม แเี ดຌานพลังงาน แแี ดຌานการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ แโี ดຌานการศึกษา ดยผนการปฏิรูปประทศดຌาน
การศึกษามีผนงานพืไอการปฏิรูป ็ รืไอง เดຌก แี ระบบการศึกษาละการรียนรูຌดยรวมของประทศ  
ดยพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติฉบับ฿หม ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง โี การพัฒนาดใกลใกละดใกกอนวัย
รียน 3ี การลดความหลืไอมลๅ าทางการศึกษา 4ี กลเกละระบบการผลิต คัดกรอง ละพัฒนาผูຌประกอบ
วิชาชีพครู ละอาจารย์ 5ี การจัดการรียนการสอนพืไอตอบสนองการปลีไยนปลง฿นศตวรรษทีไ  โแ  
ๆี การปรับครงสรຌางของหนวยงาน฿นระบบการศึกษา พืไอบรรลุปງาหมาย฿นการปรับปรุงการจัดการรียนการสอน  
็ี การปฏิรูปการศึกษาละการรียนรูຌดยการพลิกฉมดຌวยระบบดิจิทัล 

7. ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ิพ.ศ. 2560 - 2564ี 
 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. 2560 - 2564ี เดຌก าหนดวัตถุประสงค์ 
ละปງาหมาย รวมทัๅงยุทธศาสตร์การพัฒนา แเ ยุทธศาสตร์ ดยมี ๆ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. โ5ๆแ – โ5่เ ละอีก ไ ยุทธศาสตร์พิไมติม คือ แี การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
โี การสรຌางความป็นธรรมละลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม ใี การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละ
ขงขันเดຌอยางยัไงยืน ไี การติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 5ี การสริมสรຌางความ
มัไนคงหงชาติ พืไอการพัฒนาประทศสูความมัไงคัไง ละยัไงยืน ๆี การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย ็ี การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์  
่ี การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัยละนวัตกรรม ้ี การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ ละ  
แเี ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา 
8. นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงหงชาติ ิพ.ศ. 2562 - 2565ี 
 นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงหงชาติ ิพ.ศ. โ5ๆโ - โ5ๆ5ี ป็นนยบายละผน
หลักของชาติทีไป็นกรอบหรือทิศทางการด านินการปງองกัน จຌงตือน กຌเข หรือระงับยับยัๅงภัยคุกคาม พืไอธ ารงเวຌ
ซึไงความมัไนคงหงชาติ ดยก าหนด฿หຌคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐ฿ชຌป็นกรอบนวทาง หรือด านินการ
ตามอ านาจหนຌาทีไ ฿นการจัดท าผนการบริหารราชการผนดิน ผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์  
หรือผนดຌานความมัไนคงฉพาะรืไอง ผนตรียมพรຌอมหงชาติ ผนบริหารวิกฤตการณ์ทีไ กีไ ยวขຌอง 
กับความมัไนคงหงชาติ หรือก าหนดผนงานหรือครงการทีไกีไยวกับนยบายละผนระดับชาติ วาดຌวยความมัไนคง
หงชาติหรือการปฏิบัติราชการอืไน฿ด฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงหงชาติ  
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ซึไงมีผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงหงชาติ แ้ ผน เดຌก แี การสริมสรຌางความมัไนคงของมนุษย์  
โี การขาวกรองละการประมินสถานการณ์ดຌานความมัไนคง ใี การสริมสรຌางความมัไนคงของสถาบันหลัก  

ของชาติภาย฿ตຌการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 4ี การพัฒนาระบบ 

การตรียมความพรຌอมหงชาติ 5ี การพัฒนาศักยภาพการปງองกันประทศ ๆี การสรຌางความสามัคคีปรองดอง  
็ี การปງองกันละกຌเขปัญหาความเมสงบ฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ่ี การบริหารจัดการผูຌหลบหนีขຌามือง  
้ี การปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ แเี การปງองกันละปราบปรามยาสพติด แแี การสริมสรຌาง  

ความมัไนคงของชาติจากภัยทุจริต แโี การรักษาความมัไนคงพืๅนทีไชายดน แใี การรักษาความมัไนคงทางทะล  
แไี การปງองกันละกຌปัญหาภัยคุกคามขຌามชาติ แ5ี การปງองกันละกຌเขปัญหาความมัไนคงทางเซบอร์  
แๆี การรักษาดุลยภาพสภาวะวดลຌอมระหวางประทศ แ็ี การรักษาความมัไนคงทางพลังงาน แ่ี การรักษา
ความมัไนคงดຌานอาหารละนๅ า แ้ี การรักษาความมัไนคงดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

9. นยบายรัฐบาล ิพลอก ประยุทธ์ จันทร์อชาี 
 ค าถลงนยบายของคณะรัฐมนตรี ิพลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรีี ถลงตอรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีทีไ โ5 กรกฎาคม โ5ๆโ ดยรัฐบาลเดຌก าหนดนยบาย฿นการบริหารราชการผนดิน จ านกป็นนยบาย
หลัก แโ ดຌาน ละนยบายรงดวน แโ รืไอง ซึไงนยบายหลัก แโ ดຌาน ประกอบดຌวย 1ี การปกปງองละชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2  ีการสรຌางความมัไนคงละความปลอดภัยของประทศละความสงบสุข ของประทศ 3ี การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม 4ี การสรຌางบทบาทของเทย฿นวทีลก 5ี การพัฒนาศรษฐกิจละความสามารถ 

฿นการขงขันของเทย 6ี การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจละการกระจายความจริญสูภูมิภาค 7ี การพัฒนาสรຌางความ
ขຌมขใงจากฐานราก 8  ีการปฏิรูปกระบวนการรียนรูຌละการพัฒนาศักยภาพของคนเทยทุกชวงวัย 9ี การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขละหลักประกันทางสังคม 10ี การฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติละการรักษาสิไงวดลຌอมพืไอสรຌางการติบต
อยางยัไงยืน 11ี การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12ี การปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ  
ละกระบวนการยุติธรรม ละนยบายรงดวน แโ รืไอง เดຌก แี การกຌเขปัญหา฿นการด ารงชีวิตของประชาชน  
โี การปรับปรุงระบบสวัสดิการละพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใี มาตรการศรษฐกิจพืไอรองรับความผันผวน 

ของศรษฐกิจลก ไี การ฿หຌความชวยหลือกษตรกรละพัฒนานวัตกรรม 5ี การยกระดับศักยภาพของรงงาน  
ีๆ การวางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศสูอนาคต ็ี การตรียมคนเทยสูศตวรรษทีไ โแ ่ี การกຌเขปัญหาทุจริต

ละประพฤติมิชอบ฿นวงราชการทัๅงฝຆายการมืองละฝຆายราชการประจ า ้  ีการกຌเขปัญหายาสพติดละสรຌางความสงบ
สุข฿นพืๅนทีไชายดนภาค฿ตຌ แเี การพัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชน แแี การจัดตรียมมาตรการรองรับภัยลຌง 
ละอุทกภัย แโี การสนับสนุน฿หຌมีการศึกษา การรับฟังความหในของประชาชน ละการด านินการพืไอกຌเขพิไมติม
รัฐธรรมนูญ 

10. ผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ิพ.ศ. 2563 - 2565ี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ เดຌจัดท าผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ิพ.ศ. โ5ๆใ - โ5ๆ5ี ทีไสอดคลຌอง
ชืไอมยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. โ5ๆแ-โ5่เี ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ผนการปฏิรูปประทศ 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไี นยบายละผนระดับชาติ 
วาดຌวยความมัไนคง พืไอ฿หຌทุกสวนราชการ฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการจัดท า 

ผนปฏิบัติราชการ ซึไงมีสาระส าคัญ 5 รืไอง เดຌก  แี การจัดการศึกษาพืไอความมัไนคงของสังคม 

ละประทศชาติ โี การผลิตละพัฒนาก าลังคน การวิจัยละนวัตกรรมพืไอสรຌางขีดความสามารถ  

฿นการขงขันของประทศ ใี การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยละการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ ไี การสรຌาง
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อกาสความสมอภาคละความทาทียมทางการศึกษา ละ 5ี การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร 

จัดการศึกษา ดยมีปງาหมาย ตัวชีๅวัด นวทางการพัฒนา ผนงาน/ครงการส าคัญ฿นผนปฏิบัติราชการ 

ตละรืไองดังกลาว 

11. นยบายละจุดนຌน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักการตามนยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. ปลดลใอก ปรับปลีไยน ละปຂดกวຌาง ระบบการบริหารจัดการละการพัฒนาก าลังคน   
ดยมุงปฏิรูปองค์การพืไอหลอมรวมภารกิจละบุคลากร ชน ดຌานการประชาสัมพันธ์ ดຌานการตางประทศ 
ดຌานทคนลยี ดຌานกฎหมาย ฯลฯ พืไอพิไมประสิทธิภาพละความป็นอกภาพ รวมทัๅงการน าทคนลยี
ดิจิทัลขຌามาชวย฿นการบริหารงานละการจัดการศึกษา 

 2. ปลดลใอก ปรับปลีไยน ละปຂดกวຌาง ระบบการจัดการศึกษาละการรียนรูຌ ดยมุง฿หຌ
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาพืไอคุณวุฒิ ละการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไสมารถตอบสนองการปลีไยนปลง      
฿นศตวรรษทีไ 21 

 3. ปลดลใอก ปรับปลีไยน ปຂดกวຌาง ทีไป็นงืไอนเขตาง โ พืไอ฿หຌบรรลุผลตามนยบาย
การศึกษายกก าลังสอง ิThailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาทีไขຌา฿จ Supply ละ  
ตอบจทย์ Demand ดย฿หຌทุกหนวยงานพิจารณาวิคราะห์ขຌอมูลรวมกันอยางรอบดຌาน ครบถຌวนรวมกัน
พิจารณาหานวทาง ขัๅนตอน ละวิธีการด านินการรวมกันบบบูรณาการท างานทุกภาคสวน 

จุดนຌนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) ทคนลยีสารสนทศ  
ละการสืไอสารประกอบดຌวย 7 รืไองยอย เดຌก  

    1.1 Data Center ศูนย์ขຌอมูลกลาง  
   1.2 Big Data ขຌอมูลขนาด฿หญ ิคลังขຌอมูล การน าขຌอมูลมารวมกันี  
    1.3 Platform (e-library e-learning ละ Teaching Resource Platform) 
    1.4 e-book  
    1.5 e-office e-mail ละ document  
    1.6 ระบบบริหารจัดการหຌองรียน School ละ Classroom Management  
    1.7 ครงสรຌางพืๅนฐาน Infrastructure (Internet) 
2. การจัดการองค์ความรูຌละยกระดับทักษะทีไจ าป็น นຌนพัฒนาความรูຌละสมรรถนะดຌาน Digital Literacy 

ส าหรับผูຌรียนทีไมีความตกตางกันตามระดับละประภทของการจัดการศึกษา ชน STEM Coding ป็นตຌน 
3. การศึกษาพืไอทักษะอาชีพละการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก เดຌก 1) ลกทัศน์อาชีพ  

2) การสริมทักษะ฿หม ิUp Skill) ละ 3) การพิไมทักษะ฿หมทีไจ าป็น ิRe-Skills) ฿หຌกกลุมปງาหมาย
ประกอบดຌวย  

    3.1 ผูຌอยู฿นระบบการศึกษา ิการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละอาชีวศึกษาี  
    3.2 ผูຌอยูนอกระบบการศึกษา  
    3.3 วัยรงาน  
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    3.4 ผูຌสูงอายุ พืไอ฿หຌมีทักษะละสมรรถนะสอดคลຌองกับการปลีไยนปลงทีไกิดจาก
ทคนลยีดิจิทัลละอาชีพทีไกิดขึๅน฿หม ิDigital Disruption) ดยนຌนพิไมบทบาทของ กศน. ฿นการ        
Re-Skills ดຌานอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การตางประทศ นຌนภารกิจทีไตຌอง฿ชຌความรวมมือระดับนานาชาติ฿นการจัดหาครูชาวตางชาติ 
฿หຌกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประภทของกระทรวงศึกษาธิการพืไอจัดการศึกษา฿นสถานศึกษา 2 ดຌานหลัก โ 
เดຌก  

    4.1 ดຌานภาษาตางประทศ  
    4.2 ดຌานวิชาการ ดยฉพาะอาชีวศึกษา 
5. กฎหมายละระบียบ นຌนผนงาน 2 รืไอง ทีไบรรจุอยู฿นผนการปฏิรูปประทศดຌานการศึกษา 

ประกอบดຌวย 
   รืไองทีไ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาละการรียนรูຌดยรวมของประทศดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาหชาติฉบับ฿หมละกฎหมายล าดับรอง มีประดในปฏิรูป 5 ประดใน เดຌก 
       การมีพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาต ิพ.ศ. .... ละมีการทบทวน จัดท า กຌเขละปรบัปรุง
กฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
       การสรຌางความรวมมือระหวางรัฐ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละอกชน พืไอการจัด
การศึกษา 

     การขับคลืไอนการจัดการศึกษาพืไอการพัฒนาตนองละการศึกษาพืไอการรียนรูຌ     
ตลอดชีวิต พืไอรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

     การทบทวนละปรับปรุงผนการศึกษาหงชาติ 
     การจัดตัๅงส านักงานคณะกรรมการนยบายการศึกษาหงชาติ 
   รืไองทีไ 6 การปรับครงสรຌางของหนวยงาน฿นระบบการศึกษา ประกอบดຌวยประดในปฏิรูป 3 ประดใน 

เดຌก สถานศึกษามีความป็นอิสระ฿นการบริหารละจัดการศึกษา พืๅนทีไนวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
ครงสรຌางของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการละการพัฒนาบุคลากร ดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของตละหนวยงาน  

฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พืไอเม฿หຌกิดความซๅ าซຌอน฿นการจัดฝຄกอบรม฿หຌตละกลุมปງาหมายละ        
฿ชຌประยชน์จากสถาบันพัฒนาทีไมีอยูลຌว ชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษา พืไอ
ป็นหนวยงานกลาง฿นการจัดฝຄกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะ฿หຌกบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผูຌบริหาร
หนวยงานทุกระดับผูຌบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประภท ครู อาจารย์ ละบุคลากรอืไน โี รวมทัๅงพัฒนา
ยกระดับ฿หຌป็นสถาบันฝຄกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ ดยจัดตัๅงศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการป็นหนวยงานสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด านินการผลิตสืไอละจัดท านืๅอหา ิContent) พืไอผยพรผลงาน กิจกรรม 

ละการขຌารวมงานตาง โ ของทุกหนวยงาน฿นภาพรวมของ ศธ. 
8. การพัฒนาดใกปฐมวัย ด านินการขับคลืไอนนยบายละนวปฏิบัติ฿นการจัดการศึกษาละ     

การรียนรูຌส าหรับดใกปฐมวัย 
9. การพัฒนารงรียนขนาดลใก ดยการสงสริมครงการ 1 ต าบล 1 รงรียนคุณภาพ 
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10. การรับรืไองราวรຌองทุกข์ทีไ กีไยวขຌองกับกระทรวงศึกษาธิการ ดยการน าทคนลยีมา฿ชຌ 
฿นการบริหารจัดการ ชน การยกระดับตอบรับอัตนมัติพืไอกຌเขปัญหาบืๅองตຌน ิCall Center ดຌานกฎหมายี 
การวางระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหารจัดการการรับรืไองราวรຌองทุกข์฿นภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรละครงสรຌางกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ฿นสาขาวิชาตาง โ พืไอ฿หຌมีมาตรฐานวิชาชีพทีไสูงขึๅน 
13. การศึกษายกก าลังสอง ดย 
     พัฒนาครูทุกระดับ฿หຌมีทักษะ ความรูຌทีไจ าป็น พืไอท าหนຌาทีไวิทยากรมืออาชีพ ิTrain    

the Trainer) ละขยายผลการพัฒนาผานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลพืไอความป็นลิศ ิHuman Capital 
Excellence Center: HCEC) 

     จัดการรียนรูຌตลอดชีวิตผานวใบเซต์ www.deep. go.th ดยปลดลใอกละปຂดกวຌาง฿หຌ
ภาคอกชนสมารถขຌามาพัฒนานืๅอหา พืไอ฿หຌผูຌรียน ครู ละผูຌบริหารทางการศึกษามีทางลือก฿นการรียนรูຌ 
ทีไหลากหลาย ละตลอดวลาผานพลตฟอร์มดຌานการศึกษาพืไอความป็นลิศ ิDigital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

     ฿หຌผูຌรียน ครู ผูຌบริหารทางการศึกษามีผนพัฒนารายบุคคลผานผนพัฒนารายบุคคล            
สูความปน็ลิศ ิExcellence Individual Development Plan : EIDP) 

     จัดท า "คูมือมาตรฐานรงรียน" พืไอก าหนด฿หຌทุกรงรียนตຌองมีพืๅนฐานทีไจ าป็น 
การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน 

     มุงนຌนการศึกษาพืไอทักษะอาชีพละการมีงานท าดຌวยคุณภาพ ดยสรຌางคานิยม
อาชีวศึกษา ละติมตใมชองวางระหวางทักษะ ิFull fll Skill Gaps) ดยขยายละยกระดับอาชีวศึกษา     
ทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน นຌนรวมมือกับสถานประกอบการชัๅนน า ิTailor-made Curriculum) ขับคลืไอน    
ความรวมมือการจัดการอาชวีศกึษาระหวางภาครัฐละภาคอกชนสูมาตรฐานนานาชาติ 

     มุงนຌน Re-Skills, Up Skill ละ New Skill การฝຄกอบรมวิชาชีพระยะสัๅน รวมทัๅงผลิต
ก าลังรงงานทีไมีคุณภาพตามความป็นลิศของตละสถานศึกษาละตามบริบทของพืๅนทีไ พืไอตอบจทย์    
การพัฒนาประทศละสถานประกอบการ 

     มุงนຌนพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตละพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ิTVET 
Excellence Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์฿หม รวมถึงการน านวัตกรรม Digital พืไอมุงสู      
การอาชีวศึกษาดิจิทัล ิDigital College) 

     มุงนຌนพัฒนาศักยภาพผูຌรียนอาชีวศึกษา฿หຌป็นผูຌประกอบการ พัฒนาทักษะการรียนรูຌ
ผูຌรียน พืไอการด ารงชีวิต฿หຌมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ละทักษะทีไจ าป็น฿นศตวรรษทีไ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทัๅง฿หຌความรวมมือ฿นการพัฒนา  
ขีดความสามารถของผูຌรียนผานการฝຄกประสบการณ์วิชาชีพ฿นตางประทศ ละการขงขัน฿นวทีระดับ
นานาชาติ 

     มุงนຌนการพิไมปริมาณผูຌรียน฿นหลักสูตรอาชีวศึกษา สรຌางภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษา พืไอดึงดูด฿หຌผูຌทีไสน฿จขຌามารียน 
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     สนับสนุน฿หຌสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ ละจัดการรียนการสอน    
ดຌวยครืไองมือปฏิบัติทีไทันสมัย 

การสรຌางอกาสละความสมอภาคทางการศึกษา 

     ขับคลืไอนพืๅนทีไนวัตกรรมการศึกษา฿หຌสอดคลຌองกับพระราชบัญญัติพืๅนทีไนวัตกรรมการศึกษา     
พ.ศ. 2562 

     สงสริม฿หຌผูຌรียนทีไยุติการศึกษาทัๅงกอนละหลังส ารใจการศึกษาภาคบังคับ฿หຌเดຌรับอกาส 

ทางการศึกษาจนส ารใจการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาพืไอสรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

     สริมสรຌางการรับรูຌ ความขຌา฿จ ความตระหนัก ละสงสริมคุณลักษณะละพฤติกรรม     
ทีไพึงประสงค์ดຌานสิไงวดลຌอม รวมทัๅงการปรับตัวรองรับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต 

     สงสริมการพัฒนาสิไงประดิษฐ์ละนวัตกรรมทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ฿หຌสามารถ       
ป็นอาชีพ ละสรຌางรายเดຌการพัฒนาการศึกษาพืไอความมัไนคง 

     ฝງาระวังภัยทุกรูปบบทีไกิดขึๅนกับผูຌรียน ครู ละสถานศึกษาการปรับสมดุลละพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 
       ปฏิรูปองค์การพืไอพิไมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละความป็นอกภาพของหนวยงาน 
       ปรับปรุงกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ประกาศตาง โ ทีไป็นอุปสรรคละขຌอจ ากัด฿นการ
ด านินงาน ดยค านึงถึงประยชน์ของผูຌรียนละประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการดยรวม 

     ยกระดับการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     พัฒนาระบบฐานขຌอมูลดຌานการศึกษา ิBig Data) 
การขับคลืไอนนยบายละจุดนຌนสูการปฏิบัติ 
 1. ฿หຌสวนราชการ หนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านยบายละจุดนຌน         

ป็นกรอบนวทาง฿นการวางผนละจัดท างบประมาณรายจายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามทีไรัฐมนตรี       
วาการกระทรวงศึกษาธิการเดຌ฿หຌนวทาง฿นการบริหารงบประมาณเวຌ 

 2. ฿หຌมีคณะกรรมการติดตาม ประมินผล ละรายงานการขับคลืไอนนยบายละจุดนຌน     
สูการปฏิบัติระดับพืๅนทีไ ดย฿หຌผูຌตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค  
ละส านักตรวจราชการละติดตามประมินผล สป. ป็นฝຆายลขานุการละผูຌชวยลขานุการตามล าดับ ดยมี
บทบาทภารกิจ฿นการตรวจราชการ ติดตาม ประมินผล฿นระดับนยบาย ละจัดท ารายงานสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ละคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

 3. กรณีมีปัญหา฿นชิงพืๅนทีไหรือขຌอขัดขຌอง฿นการปฏิบัติงาน ฿หຌศึกษา วิคราะห์ขຌอมู ลละ
ด านินการกຌเขปัญหา฿นระดับพืๅนทีไกอน ดย฿ชຌภาคีครือขาย฿นการกຌเขขຌอขัดขຌอง พรຌอมทัๅงรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขຌางตຌน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ละรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

 อนึไง ส าหรับภารกิจของสวนราชการหลักละหนวยงานทีไปฏิบัติ฿นลักษณะงาน฿นชิงหนຌาทีไ 
ิFunction) งาน฿นชิงยุทธศาสตร์ ิAgenda) ละงาน฿นชิงพืๅนทีไ ิArea) ซึไงเดຌด านินการอยูกอนมืไอรัฐบาล 
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนยบายส าคัญพิไมติม฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกหนือจากทีไก าหนด     
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หากมีความสอดคลຌองกับหลักการนยบายละจุดนัๅนขຌา งตัน ฿หຌถือป็นหนຌาทีไของสวนราชการหลัก           
ละหนวยงานทีไ กีไยวขຌองตຌองรงรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ฿หຌการด านินการกิดผลส ารใจละ                
มีประสิทธิภาพอยางป็นรูปธรรมดຌวยชนกัน 
 

12. นยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ – โ565   
 ดຌานความปลอดภัย 

     พัฒนาระบบละกลเก฿นการดูลความปลอดภัย฿หຌกับผูຌรียน ครู ละบุคลากรทางการศึกษา 
ละสถานศึกษา จากภัยพิบัติละภัยคุกคามทุกรูปบบ รวมถึงการจัดสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการมีสุขภาวะทีไดี 
สามารถปรับตัวตอรคอุบัติ฿หมละรคอุบัติซๅ า 

 ดຌานอกาส 

      สนับสนุน ฿หຌดใกปฐมวัยเดຌขຌารียนทุกคน มีพัฒนาการทีไดี ทัๅงทางรางกาย จิต฿จ วินัย อารมณ์ 
สังคม ละสติปัญญา ฿หຌสมกับวัย 

      ด านินการ฿หຌดใกละยาวชนเดຌรับการศึกษาจนจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน อยางมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาพืไออาชีพ สามารถวิคราะห์ตนองพืไอการศึกษาตอ ละประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพละความถนัดของตนอง รวมทัๅงสงสริมละพัฒนาผูຌรียนทีไมีความสามารถพิศษสูความ  

ป็นลิศ พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 
      พัฒนาระบบดูลชวยหลือดใกละยาวชนทีไอยู฿นการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอปງองกันเม฿หຌ 

ออกจากระบบการศึกษา รวมทัๅงชวยหลือดใกตกหลนละดใกออกกลางคัน฿หຌเดຌรับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  

อยางทาทียมกัน 
      สงสริม฿หຌดใกพิการละผูຌดຌอยอกาส ฿หຌเดຌรับอกาสทางการศึกษาทีไมีคุณภาพมีทักษะ 

฿นการด านินชีวิต มีพืๅนฐาน฿นการประกอบอาชีพพึไงตนองเดຌอยางมีศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง 

 ดຌานคุณภาพ 

     สงสริมการจัดการศึกษา฿หຌผูຌรียนมีความรูຌ มีทักษะการรียนรูຌละทักษะทีไจ าป็นของลก   
฿นศตวรรษทีไ โแ อยางครบถຌวน  ป็นคนดี มีวินัย มีความรัก฿นสถาบันหลักของชาติ ยึดมัไนการปกครอง 

฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข มีทัศนคติทีไถูกตຌองตอบຌานมือง 
      พัฒนาผูຌรียน฿หຌมีสมรรถนะละทักษะดຌานการอาน คณิตศาสตร์ การคิดขัๅนสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีดิจิทัล ละภาษาตางประทศ พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 

ละการลือกศึกษาตอพืไอการมีงานท า 
      ปรับหลักสูตรป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ิCompetency-based Curriculumี ทีไนຌนการ

พัฒนาสมรรถนะหลักทีไจ าป็น฿นตละระดับ จัดกระบวนการรียนรูຌบบลงมือปฏิบัติจริง  ิActive Learningี 
รวมทัๅงสงสริมการจัดการรียนรูຌทีไสรຌางสมดุลทุกดຌาน  สงสริมการจัดการศึกษาพืไอพัฒนาพหุปัญญา พัฒนา
ระบบการวัดละประมินผลผูຌรียนทุกระดับ 

      พัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา ฿หຌป็นครูยุค฿หม มีศักยภาพ฿นการจัดการรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไเดຌดี มีความรูຌความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล   
มีการพัฒนาตนองทางวิชาชีพอยางตอนืไอง รวมทัๅงมีจิตวิญญาณความป็นครู 
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 ดຌานประสิทธิภาพ 

     พัฒนาระบบบริหารจัดการดย฿ชຌพืๅนทีไป็นฐาน มีนวัตกรรมป็นกลเกหลัก฿นการขับคลืไอน     
บนฐานขຌอมูลสารสนทศทีไถูกตຌอง ทันสมัย ละการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

   พัฒนารงรียนมัธยมดีสีไมุมมือง รงรียนคุณภาพของชุมชน  รงรียนขนาดลใกละรงรียน  

ทีไสามารถด ารงอยูเดຌอยางมีคุณภาพ ิStand Aloneี ฿หຌมีคุณภาพอยางยัไงยืนละสอดคลຌองกับบริบทของพืๅนทีไ 
   บริหารจัดการรงรียนขยายอกาสทางการศึกษา ทีไมีจ านวนนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1-3 

นຌอยกวา 20 คน ฿หຌเดຌรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลຌองกับนยบายรงรียนคุณภาพของชุมชน 

   สงสริมการจัดการศึกษา฿นสถานศึกษาทีไมีวัตถุประสงค์ฉพาะ ละสถานศึกษาทีไตัๅง฿นพืๅนทีไ
ลักษณะพิศษ 

   สนับสนุนพืๅนทีไนวัตกรรมการศึกษา฿หຌป็นตຌนบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาละการพิไม
ความคลองตัว฿นการบริหารละการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

   พัฒนาระบบการนิทศ ติดตามละประมินผลการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการจัดการศกึษา 
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สวนทีไ ๓ 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ เดຌก าหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานตามภารกิจ  มุงนຌนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฿หຌตอบสนองตอยุทธศาสตร์ชาติ       
พ.ศ. โ5ๆแ – โ5่เ นยบายของรัฐบาล นยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ละนยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  พืไอขับคลืไอนการบริหารจัดการละการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒ไ ดยก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ดังตอเปนีๅ 

 

 วิสัยทัศน์ 
 

   ป็นผูຌน าหงนวัตกรรมการจัดการศึกษา สถานศึกษาป็นหลงรียนรูຌตลอดชีวิต ผูຌรียน      
มีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานอกลักษณ์ละวัฒนธรรมทຌองถิไนสูวิถีพอพียง 

 

      คานิยมองค์การ  
 

    มุงมัไน สรຌางสรรค ์ประสิทธิผล 
  

 พันธกิจ 

 
   แ. สงสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึง ละพัฒนาสูมาตรฐาน 

การศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางมีคุณภาพ 
   ๒. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของขຌาราชการครูละบุคลากรทุกระดับอยางมืออาชีพ 
   ใ. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีไมุงผลสัมฤทธิ์ ดยนຌนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
   ๐. สงสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์สืบสานอกลักษณ์ละวัฒนธรรมทຌองถิไน 

         ป้าหมายการจัดการศึกษา 

 

SMART 4  ประกอบดຌวย 

    1. Smart Learner     ผูຌรียนคุณภาพ 
    2. Smart Teacher    ครคูุณภาพ 

3. Smart School      รงรียนคุณภาพ 

  4. Smart Area         ขตพืๅนทีไคุณภาพ 
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      จุดนຌนการจัดการศึกษา 
 

แ. พัฒนาทักษะภาษาทีไ ใ  Coding  
โ. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร  
ใ. พัฒนาการอานออก - ขียนเดຌ คิดลขป็น 
ไ. สริมสรຌางทักษะอาชีพ 
5. สริมสรຌางคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ ่ ประการ 

      การน าเปสูการปฏิบัติ ดยนยบาย แเ อ      ประกอบดຌวย 
 

แ. อนุบาลดดดน ิSmart Kindergartenี     
โ. อานกงขียนสวย ิLiteracyี    
ใ. อนใตป็นหนึไง ิO-NETี   
ไ. อาชีพหลากหลาย ิVarious Occupationsี   
5. อังกฤษสืไอสาร ิEnglish Communication Skillsี 
ๆ. เอซีทีกຌาวเกล ิICT Literacyี 
็. อนามัยขใงรง ิWealthy & Healthy Studentี 
่. อากัปกิริยาดี ิGood Mannersี 
้. อีซีซีสรຌางสรรค์ ิCreative EECี 
แเ. องค์กรหงภูมิพลัง ิCooperative Organizationี 
 

      นวทางการพัฒนาองค์กรคุณภาพสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีไยัไงยืน 
 

นายจรัญ  หวานค า  ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

มีนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของผูຌรียน ดยเดຌก าหนดป็นรูปบบการพัฒนาองค์กรคุณภาพ              
สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีไยัไงยืน  ิRAYONG โ Modelี  ดังนีๅ 
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RAYONG 2 Model  คือ รูปบบการพัฒนาองค์กรคุณภาพสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีไยัไงยืน
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต  โ ดยนຌอมน าศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน
ตามนวพระราชด าริของ฿นหลวงรัชกาลทีไ  ้  ขຌา฿จ ขຌาถึง พัฒนา ละกลยุทธ์ ใ ป ของทาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ปลดลใอค ปรับปลีไยน ปຂดกวຌาง ซึไงถือวาป็น
วิถี฿หมระยอง โ มาประยุกต์฿ชຌป็นหลัก฿นการบริหารจัดการองค์กร฿หຌมีคุณภาพ ทัๅงยังมีนยบาย  แเ อ       
สูการพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ป็นนยบายส าคัญ฿นการขับคลืไอนสูการปฏิบัติ พืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ทีไยัไงยืนบบยกก าลัง โ ดยมีปງาหมายหลัก ไ ดຌาน คือ ผูຌรียนคุณภาพ ิSMART Learnerี ครูคุณภาพ 
ิSMART Teacherี รงรียนคุณภาพ ิSMART Schoolี ละขตพืๅนทีไคุณภาพ ิSMART Areaี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R  -  Results-Based Management  =  วิถีหงการมุงสูผลสัมฤทธิ์ 
A  -  Area Based  =  วิถีหงการพัฒนาคุณภาพดย฿ชຌพืๅนทีไป็นฐาน 

Y  -  Your Excellence  =  วิถีหงการยกยอง ชมชย ชิดชูกียรติ 
O  -  Outcome of Education  =  วิถีหงผลลัพธ์คุณภาพการศึกษาทีไพึงประสงค์ 
N  -  Nourish & Coach  =  วิถีหงการนิทศติดตาม ดูล฿หຌความชวยหลือยุค฿หม 
G  -  Good to Best Practice  =  วิถีหงนวการปฏิบัติทีไป็นลิศ 

2  -  2 วิถีหงภูมิพลังการศึกษายกก าลังสอง  =  วิถีหงภูมิพลังการศึกษายกก าลังสอง 
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วิถี฿หมระยอง โ 
 

 วิถี฿หมระยอง ๒ คือ นวทางการบริหารจัดการศึกษา ดยการนຌอมน าศาสตร์พระราชา  
ขຌา฿จ ขຌาถึง พัฒนา ซึไงถือวาป็นทฤษฎีการพัฒนาสูความยัไงยืนทีไมีคุณคายิไง  ทีไสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌ฿น
การบริการจัดการศึกษาเดຌป็นอยางดี ละกลยุทธ์ ใ ป ปลดลใอก ปรับปลีไยน ปຂดกวຌาง ของนายณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  มาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหารจัดการพืไอขับคลืไอนการ
ด านินการตาม RAYONG 2 Model เปสูปງาหมาย ดังนีๅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขຌา฿จ หมายถึง ความขຌา฿จจมชัด฿นประดใน จุดมุงหมาย ทิศทางของงานทีไท า จนกระทัไงการขຌา฿จ

กันระหวางพืไอนรวมงาน การถຌอยทีถຌอยอาศัยกัน หในอกหใน฿จกัน การป็นกัลยาณมิตรทีไดี฿นการท างาน
รวมกัน  

 

ขຌาถึง  หมายถึง การขຌาถึงปัจจัย ชน องค์ความรูຌ หลักคิดทฤษฎี นวทาง ทรัพยากรการบริหารตาง 
โ ของงานทีไก าลังท า หรือขอบขาย ภาระงาน ความสามารถ ความถนัด หนຌาทีไของตละบุคคล พืไอ฿หຌสามารถ
ท างานเดຌตรงกับความสามารถ ความถนัด ละหนຌาทีไของตนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 

พัฒนา หมายถึง การลงมือกระท า ละหาทางตอยอดองค์ความรูຌดิม฿หຌดีขึๅน  สิไงทีไตอยอดนีๅป็น            
องค์ความรูຌ฿หม ทีไรียกวา นวัตกรรม ิInnovationี กิดวิธีคิด฿หม ิParadigmี ทีไป็นของตน สวนนีๅถือวาป็น
องค์ความรูຌทีไจะปຂดทาง฿หຌผูຌอืไนเดຌรียนรูຌละตอยอดละกิดการพัฒนางานอยูตลอดวลา  
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ปลดลใอก หมายถึง ปลดลใอกสิไงทีไกีดขวางตอการพัฒนาการศึกษา  คือการปลดลใอกสิไงทีไอาจจะท า฿หຌ
งานเมลืไนเหลหรือการรวมมือกับทุก โ ฝຆายทัๅงภาย฿นละภายนอกขตพืๅนทีไการศึกษาป็นเปเดຌยาก พืไอการ
ท างานของบุคลากร฿นขตพืๅนทีไการศึกษา กิดความคลองตัว กระชับ ฉับเว ทันตอการสถานการณ์การ
ปลีไยนปลง ละท า฿หຌครงการหรือกิจกรรมตาง โ ทีไจ าป็นตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษากิดป็นรูปธรรม
เดຌงาย นอกจากนีๅการปลดลใอก ยังป็นการอ านวยความสะดวก฿หຌกับสถานศึกษา พืไอลดขัๅนตอนการท างานทีไมี
ความสลับซับซຌอน มีขัๅนตอนยุงยาก หรืองานทีไป็นปัญหาละอุปสรรคทีไท า฿หຌผูຌอ านวยการสถานศึกษา บริหาร
จัดการสถานศึกษาดຌวยความยากล าบาก หรือครูผูຌสอนตຌองออกนอกหຌองรียน  พืไอจะเดຌชวย฿หຌผูຌอ านวยการ
สถานศึกษาละครูผูຌสอนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการจัดการรียนรูຌละพัฒนาคุณภาพผูຌรียนเดຌดีมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน   

 

ปรับปลีไยน หมายถึง ปรับปลีไยนทัศนคติหรือมุมมองความคิด  คือการปรับปลีไยนทัศนคติ ละ
บรรยากาศ฿นการท างานรวมกัน พืไอ฿หຌทุกฝຆายสามารถสดงศักยภาพ฿นการพัฒนางานออกมาเดຌอยางตใมทีไ 
ละสามารถท างานรวมกันจนบรรลุปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละพืไอ฿หຌกิดความสมัครสมานสามัคคี 
รัก฿ครปองดองกันฉันท์พีไนຌอง 

 

ปิดกวຌาง หมายถึง  ปຂดกวຌาง฿นสิไงทีไเมคยท าละทຌาทายตอการจัดการศึกษา  คือการปຂดอกาส฿หຌ 
ผูຌทีไมีความรูຌความสามารถ฿นดຌานตาง โ  หรือภาคอกชนทีไมีคุณภาพขຌามาชวยพัฒนาการศึกษา รวมทัๅง     
ปຂดกวຌาง฿นการน าองค์ความรูຌ  รูปบบการสอน  รูปบบการท างาน หรือทคนลยี฿หม โ ขຌามาชวย฿นการ
พัฒนาการศึกษา     
 

ป้าประสงค์ 
 

   อกาส (Opportunity)   คุณภาพของผูຌรียน 
   คุณภาพ ิQualityี   คุณภาพบุคลากร 

   ประสิทธิภาพ ิPerformanceี  คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
   ความปลอดภัย ิSafetyี   คุณภาพจัดสรรปัจจัยละทรัพยากร 
                             ทางการศึกษา คุณภาพทคนลย ี
        พืไอการบริหารละการจัดการรียนรูຌ 
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ส่วนที่ 4 

สรุปโครงการ/งบประมาณ 
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สวนทีไ 4 
สรุปครงการ/งบประมาณ 

 

        กลุมงานพืๅนฐาน (งบประจ าี 
 

 
ผนการ฿ชຌจายงบประจ า ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 
 

ล าดับ รายการ เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ รวม 

แ คาสาธารณูปภค 180,000 180,000 180,000 160,000 700,000 

โ คาวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

ใ คาชาทีไดิน 15,000 15,000 21,000 21,000 72,000 

ไ คาชาครืไองปริๅนตอร์ุครืไองถาย
อกสาร 

39,000 39,000 39,000 39,000 156,000 

5 คาซอมซมละบ ารุงครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 

25,000 10,000 11,000 24,000 70,000 

6 คาวัสดุส านักงาน/คอมพิวตอร์/
บบพิมพ์/การพรระบาดของรค 

40,000 33,000 32,000 39,000 144,000 

7 คา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการ
ของ ผอ.สพป. ุ รอง ผอ.สพป. ละ 
ผอ.กลุม/หนวย 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

่ คาชาพืๅนทีไวใบเซต ์ - - 37,000 - 37,000 

้ คาซอมซมบ ารุงอาคารสถานทีไ ุ 
ครุภณัฑ ์

20,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

แเ ลูกจຌางส านักงาน/ยาม 190,000 190,000 190,000 165,000 735,000 

แแ คา฿ชຌจาย฿นการประชุมกรณเีมมี
ครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

 รวม 624,000 592,000 635,000 573,000 2,424,000 

 
 หมายหตุ  :  งบประมาณสามารถถัวจายเดຌทุกรายการ 



กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ

    2,000,000

1 งบประจ า
   เตรมาสทีไ 1 ต.ค. - ธ.ค. 63 6              624,000 บริหารงานการงินฯ นางสาวอมุา ศรีชัย

   เตรมาสทีไ 2 ม.ค. - ม.ีค.  64 6              592,000 บริหารงานการงินฯ นางสาวอมุา ศรีชัย

   เตรมาสทีไ 3 ม.ย. - ม.ิย. 64 6              635,000 บริหารงานการงินฯ นางสาวอมุา ศรีชัย

   เตรมาสทีไ 4 ก.ค. -  ก.ย. 64 6              573,000 บริหารงานการงินฯ นางสาวอมุา ศรีชัย

2,424,000     
2 กันงินส ารองกรณีรงดวน/ขบัคลืไอนนยบาย 500,000        

3 วันคลຌายวันสถาปนาลกูสอืหงชาต ิป ี2564 1 ก.ค. 64 1 22,000         สงสริมการจัดการศึกษา นายสยาม น าจริญ

4 สงสริมกิจกรรมสภานักรียน สูประชาธิปเตย฿นสถานศึกษา ม.ิย. - ส.ค. 64 1 34,000         สงสริมการจัดการศึกษา นางสุปราณี ปรมสกุล

5 พัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ธ.ค. 63 - ส.ค. 64 2 154,540        นิทศ ติดตามฯ นางกนัยารัตน ์ ศรีนตร
   กิจกรรมทีไ 1 การประมนินกัรียนอานออกขียนเดຌ ชัๅน ป.1 - ม.3 ธ.ค.-63  -

ละรายงานผลดຌวยระบบ e-MES ของ สพฐ.

   กิจกรรมทีไ 2 นิทศ ติดตามละประมนิผลการอาน การขียนของนกัรียน ม.ค. - ม.ีค.  64  -

ชัๅน ป.1 - ม.3

เดຌรับจัดสรรงบพัฒนา ครัๅงทีไ 1 (หนังสือ สพฐ. ทีไ ศธ 04006/ว 4337 ลว. 26 ต.ค. 63) 

(ผนงานพืๅนฐานดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)์

        ยทุธศาสตร์ทีไ 1  ดຌานความมัไนคง

        ยทุธศาสตร์ทีไ 2  ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขนั

รายละอียดครงการกลุมงานตามภารกิจละกลุมงบพัฒนาคุณภาพ พืไอขบัคลืไอนคุณภาพการศึกษา หรอืกຌเขปัญหาทีไสอดคลຌองกับ 6 ยุทธศาสตรข์อง สพฐ.

พืไอพิจารณาบรรจุ฿นผนปฏบิัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2  (กรอบวงงินงบประมาณ 5,000,000.- บาท)

ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั
ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ

ผูຌสนอครงการ

๓
7

 



กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

   กิจกรรมทีไ 3 วันรักษภ์าษาเทย นกัรียนละครู ประจ าป 2564 ก.ค. - ส.ค. 64 20,400              

   กิจกรรมทีไ 4 อบรมชิงปฏบิคิัการครูผูຌสอนชัๅน ป.6 - ม.3 รืไอง ทคนคิ ม.ีค. - ม.ิย. 64 20,000              

การสอนการอาน ขียน วิคราะหว์รรณคดี วรรณกรรม ละจากรืไองทีไอาน
ตามนวทางการประมนิ PISA

   กิจกรรมทีไ 5 อบรมชิงปฏบิติัการ "ครูผูຌสอนชัๅน ป.3 - ป.6 รืไอง ทคนคิ ธ.ค. 63 - ม.ิย. 64 34,400              

การสอนการขียนรืไองจากภาพ ละการขียนรียงความ"

   กิจกรรมทีไ 6 อบรมชิงปฏบิติัการ "การจัดการรียนการสอนภาษาเทย ธ.ค. 63 - ม.ิย. 64 31,840              

การอานออก ขียนเดຌ อานคลอง ขียนคลอง ชัๅน ป.1 - ป.2 ดยการ
จัดการรียนรูຌ บบ Active Learning"

   กิจกรรมทีไ 7 การจัดงานลกปลีไยนรียนรูຌละประกวดสืไอนวัตกรรม ก.ค. - ส.ค. 64 47,900              

ทางการศึกษาของครูผูຌสอนภาษาเทย ชัๅน ป.1 - ม.3

6 วิจยัชงิคุณภาพการถอดบทรียนวิธีปฏบิตัทิีไปน็ลศิ (Best Practice) ฿นการ ม.ค. - ส.ค. 64 2 61,700         นิทศ ติดตามฯ ดร.กัมพล จริญรักษ์

บริหารละจดัการสถานศึกษาทีไประสบผลส ารใจ สงักัด สพป.ระยอง ขต 2
   กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏบิติัการทีมงานวางผนละคຌนหาวิธีการปฏบิติั ม.ค.-64 3,520               

ทีไปຓนลิศ (Best Practice) ฿นการบริหารจัดการสถานศึกษาทีไประสบผลส ารใจ
   กิจกรรมทีไ 2 ประชุมชิงปฏบิติัการพืไอสรຌางครืไองมอืกใบรวบรวมขຌอมลู ก.พ.-64 3,520               

ละวิธีกใบรวบรวมขຌอมลู
   กิจกรรมทีไ 3 คณะท างาน/ทีมวิจัยกใบรวบรวมขຌอมลูดยวิธีการสัมภาษณ์ ม.ีค.-64 24,200              

ชิงลึก ผูຌบริหาร ครู นกัรียน ฿นสถานศึกษาทีไประสบความส ารใจ
   กิจกรรมทีไ 4 Focus Group กลุมยอยของตละ BP พืไอยืนยันขຌอมลู ม.ย.-64 19,920              

   กิจกรรมทีไ 5 ปรับปรุงละขียนรายงาน พรຌอมผยพรผลงานตอสาธารณชน ม.ิย. - ส.ค. 64 10,540              
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

7 การสงสริมการวิจยัพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาละน าผลการวิจยัเป฿ชຌ ก.ค. - ก.ย. 64 2 78,560         นิทศ ติดตามฯ ดร.กัมพล จริญรักษ์ 

฿นการพัฒนางานวิชาการ สพป.ระยอง ขต 2
   กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏบิติัการวางผนสรຌางครืไองมอืการจัดท าวิจัย ก.ค. - ก.ย. 64 4,000               

สงสริมการวิจัย ละน าผลการวิจัยเป฿ชຌ฿นการพัฒนางานวิชาการ
   กิจกรรมทีไ 2 ประชุมชิงปฏบิติัการจัดท าวิจัย สงสริมการวิจัยละน าผล ก.ค. - ก.ย. 64 8,000               

การวิจัยเป฿ชຌ฿นการพัฒนางานวิชาการ
   กิจกรรมทีไ 3 ลกปลีไยนรียนรูຌละน าสนอผลการวิจัยพืไอเป฿ชຌ฿นการ ส.ค.-64 30,560              

พัฒนางานวิชาการ
   กิจกรรมทีไ 4 สรุปผลครงการละขียนรายงานการจัดท าวารสาร ก.ย.-64 36,000              

ผยพรบทความการวิจัยละน าผลการวิจัยเป฿ชຌ฿นการพัฒนางานวิชาการ
8 Sanphayuth’s  Scientific  Analysis O-NET  Camp 2021 ก.ค. - ก.ย. 64 2 200,000        นิทศ ติดตามฯ นายจิรพล ค าตอตัๅง

   กิจกรรมทีไ 1 วิคราะหผ์ล O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชัๅน ม.3 ก.ค. - ก.ย. 64 3,200               

   กิจกรรมทีไ 2 ฐานการรียนรูຌดาราศาสตร์/ธรณีวิทยา ก.ค. - ก.ย. 64 145,000            

   กิจกรรมทีไ 3 การขงขันผลิตสืไอสะตใมศึกษา/บຌานนกัวิทยาศาสตร์นຌอย ส.ค. - ก.ย. 64 51,800              

ประทศเทย ระดับชัๅนประถมศึกษา ละวิทยาการค านวณ
   กิจกรรมทีไ 4 นิทศ ติดตาม ก.ย.-64  -

   กิจกรรมทีไ 5 สรุปละประมนิผล ก.ย.-64  -

9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภาย฿นสถานศึกษา ละวิคราะหร์ายงาน ม.ค. - ม.ีค. 64 2 36,800         นิทศ ติดตามฯ นางกนัยารัตน ์ ศรีนตร
การประมนิตนอง (SAR) ระดบัขตพืๅนทีไการศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

   กิจกรรมทีไ 1 อบรมชิงปฏบิติัการตรียมความพรຌอมการด านนิงานประกนั ม.ค. - ม.ีค. 64 36,800              

คุณภาพการศึกษาภาย฿นสถานศึกษาพืไอรองรับการประมนิภายนอก รอบ 5
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

   กิจกรรมทีไ 2 นิทศ ติดตามละประมนิผลระบบการประกนัคุณภาพ ม.ค. - ม.ีค. 64  -

การศึกษาภาย฿นสถานศึกษา
10 การสงัคราะหผ์ลการประมนิคุณภาพการศึกษาภาย฿น/ภายนอก ม.ค. - ม.ิย. 64 2 5,000           นิทศ ติดตามฯ นางกนัยารัตน ์ ศรีนตร

ของสถานศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

   กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏบิติัการผูຌทรงคุณวุฒิระดับขตพืๅนทีไการศึกษา ม.ค. - ม.ีค. 64 5,000               

฿นการประมนิตรวจสอบการด านนิงานประกนัคุณภาพการศึกษา ภาย฿น
สถานศึกษา
   กิจกรรมทีไ 2 สังคราะหผ์ลการประมนิคุณภาพการศึกษาภาย฿น/ภายนอก ม.ย. - ม.ิย. 64  -

ของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

11 ประชมุชงิปฏบิตักิารรับฟังนยบายผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 3 26,000         อ านวยการ นางชลดา  หลຌาวงศา

ประถมศึกษาระยอง ขต 2 สูการปฏบิตัิ
  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏบิติัการรับฟังนยบายผูຌอ านวยการส านกังาน 26,000              

ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 สูการปฏบิติั
12 พัฒนาผูຌบริหารสถานศึกษา฿นสงักัด สพป.ระยอง ขต 2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3 76,700         อ านวยการ นางสาวพินิตา อียๆบกงเชย

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมผูຌบริหารสถานศึกษา ผูຌบริหารการศึกษา ผูຌอ านวยการ ต.ค. - ธ.ค. 64 19,500              

กลุม/หนวย ศึกษานิทศก์ละบคุลากร฿นสังกดั สพป .ระยอง ขต 2
  กิจกรรมทีไ 2 ประชุมผูຌบริหารสถานศึกษา ผูຌบริหารการศึกษา ผูຌอ านวยการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 57,200              

กลุม/หนวย ศึกษานิทศก์ละบคุลากร฿นสังกดั สพป .ระยอง ขต 2

        ยทุธศาสตร์ทีไ 3  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

13 ประชาสมัพันธ์ขຌอมลูขาวสาร สพป.ระยอง ขต 2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3 38,630         อ านวยการ นางชลดา หลຌาวงศา

  กิจกรรมทีไ 1 ประชาสัมพันธ์ผยพรขຌอมลูขาวสาร สพป.ระยอง ขต 2 ม.ค. - ม.ีค. 64 10,630              

  กิจกรรมทีไ 2 จัดซืๅออปุกรณ์ขาตัๅงปา้ย (x-frame) พรຌอมงานพิมพ์ ม.ค. - ม.ีค. 64 10,000              

  กิจกรรมทีไ 3 ปา้ยเวนลิประชาสัมพันธ์หนຌา สพป.ระยอง ขต 2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 18,000              

14 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรพืไอพัฒนานวัตกรรมสูความปน็ลศิ ม.ค. - ม.ีค. 64 3 72,600         นิทศ ติดตามฯ ดร.กัมพล จริญรักษ์ 

ตอการพัฒนาการศึกษา ละการพัฒนาวิชาชพี
  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏบิติัการคณะท างานวางผนพืไอตรียมการ ม.ค. - ม.ีค. 64 3,200               

ละสรຌางครืไองมอืพัฒนาศักยภาพของบคุลากร
  กิจกรรมทีไ 2 ประชุมชิงปฏบิติัการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร พืไอพัฒนา ม.ค. - ม.ีค. 64 34,400              

นวัตกรรมสูความปຓนลิศ คือ "หนึไงรงรียน หนึไงนวัตกรรม" "วิจัยคุรุสภา"
ละ "Obec Awards"

  กิจกรรมทีไ 3 ประกวดผลงานนวัตกรรมละน าสนอนวัตกรรมสูความปຓนลิศ ม.ค. - ม.ีค. 64 25,800              

  กิจกรรมทีไ 4 ประชุมชิงปฏบิติัการพืไอน าผลงานนวัตกรรมสงประกวดตอยอด ม.ีค.-64 9,200               

15 ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนครือขายการศึกษาอริยมงคล ม.ค. - ม.ีค. 64 3 100,000        ครือขายการศึกษาอริยมงคล นายสุนทร ปกป้อง

ปกีารศึกษา 2563 นายเกรสร ธรรมสนิท

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมวางผนละตงตัๅงคณะกรรมการผูຌรับผิดชอบตาม ม.ค. - ม.ีค. 64 540                  

ครงการ/กจิกรรม
  กิจกรรมทีไ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน NT ละ O-NET ม.ค. - ม.ีค. 64 71,200              

  กิจกรรมทีไ 3 คายวิชาการวิทยาการค านวณ ม.ค. - ม.ีค. 64 28,260              

  กิจกรรมทีไ 4 ติดตามประมนิผลการด านนิงาน ม.ค. - ม.ีค. 64  -

  กิจกรรมทีไ 5 สรุปละรายงานผลการด านนิงาน ม.ค. - ม.ีค. 64  -
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

16 ยกระดบัคุณภาพการรียนการสอนละผลสมัฤทธิ์ทางการรียนครือขาย ม.ค. - ม.ิย. 64 3 100,000        ครือขายการศึกษา นางสาวณภัทรศนัญท์ จนการ

การศึกษากลงบรูพา กลงบรูพา
  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏบิติัการคຌนหาขຌอมลู ก าหนดขอบขตสภาพปญัหา ม.ค. - ม.ีค. 64 6,400               

วิคราะหส์ภาพปญัหา
  กิจกรรมทีไ 2 จัดคายยกระดับคุณภาพการรียนการสอนละผลสัมฤทธิ์ ม.ค. - ม.ีค. 64 93,600              

ทางการรียน
  กิจกรรมทีไ 3 สรุปผลครงการ/รายงานผล ม.ย. - ม.ิย. 64  -

17 ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนครือขายการศึกษาขาชะมา ม.ค. - ม.ีค. 64 3 100,000        ครือขายการศึกษาขาชะมา นายมานะชัย วงษ์ธนสุภรณ์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 นางสาวศวรรยา อนุศาสนี

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏบิติัการพัฒนาทักษะดຌานคຌดดิๅง (Coding) ม.ค. - ม.ิย. 64 39,800              

  กิจกรรมทีไ 2 พัฒนาทักษะการคิดพิชิตภาษาเทย ม.ค. - ม.ิย. 64 39,800              

  กิจกรรมทีไ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 ม.ค. - ม.ิย. 64 20,400              

18 ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนครือขายการศึกษาวังจนัทร์ ม.ค. - ม.ีค. 64 3 100,000        ครือขายการศึกษาวังจันทร์ นางกรณญา ภูริปัญญาวรกุล

ปกีารศึกษา 2563

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมวางผนละตงตัๅงคณะกรรมการผูຌรับผิดชอบครงการ 5,040               

  กิจกรรมทีไ 2 ผูຌบริหารละครูผูຌสอนดຌานภาษา ครูผูຌสอนดຌานค านวณละครู 94,960              

ผูຌสอน วิชาภาษาเทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ระดับชัๅนประถม
ศึกษาปทีไ 6 วิคราะหผ์ลการทดสอบระดับชาติ NT, O-NET ปการศึกษา 2562

ละสรุปผลน ามาพิจารณากຌเขการจัดการรียนการสอน฿นปการศึกษา 2563

  กิจกรรมทีไ 3 ติดตามประมนิผลการด านนิงาน  -

  กิจกรรมทีไ 4 สรุปละรายงานผลการด านนิงาน  -
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

19 พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาละการจดัประสบการณร์ะดบัปฐมวัย ม.ค. - ก.ย. 64 3 176,300        นิทศ ติดตามฯ นางจ ารัส มีลาภ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

  กิจกรรมทีไ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ละการบรูณาการ ม.ค. - ม.ีค. 64 43,300              

หลักสูตรทຌองถิไน฿หຌสอดคลຌองกบัหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

  กิจกรรมทีไ 2 พัฒนาผนจัดประสบการณ์การรียนรูຌระดับปฐมวัย ละ ม.ย. - ม.ิย. 64 102,600            

รวมกบัพอม ผูຌปกครอง พัฒนาดใกปฐมวัยอยางมคุีณภาพ
  กิจกรรมทีไ 3 ประกวดละลกปลีไยนรียนรูຌผลงานนวัตกรรม ละนวปฏบิติัทีไดี ก.ค. - ก.ย. 64 30,400              

(Best Practices) ดຌานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัน ดຌานการจัดประสบการณ์
ประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับขตพืๅนทีไ

20 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดยองค์คณะบคุคล ก.ต.ป.น. ม.ค. - ก.ย. 64 3 73,800         นิทศ ติดตามฯ นางจ ารัส มลีาภ
  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมปฏบิติัการจัดท าผนติดตาม ตรวจสอบ ประมนิผล ม.ค. - ม.ีค. 64 8,360               นายสุธน พรมลี
ละนิทศการศึกษา ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2564 ละครืไองมอืการติดตาม
ตรวจสอบ ประมนิผลละนิทศการศึกษา ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2564

  กิจกรรมทีไ 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประมนิผลละนิทศ ม.ค. - ม.ีค. 64 22,440              

การศึกษา สพป.ระยอง ขต 2 พืไอพิจารณา/ทบทวนผนการติดตาม ตรวจสอบ
ประมนิผลละนิทศการศึกษา ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2564

การศึกษา สพป.ระยอง ขต 2
  กิจกรรมทีไ 3 คณะกรรมการ ละคณะอนกุรรมการติดตาม ตรวจสอบ ม.ย. - ม.ิย. 64 19,920              

ประมนิผลละนิทศการศึกษา สพป.ระยอง ขต 2 ประมนิผลละนิทศ
การศึกษารงรียน฿นสังกดั
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

  กิจกรรมทีไ 4 สรุปรายงานผลการด านนิการติดตาม ตรวจสอบ ประมนิผล ก.ค. - ก.ย. 64 23,080              

ละนิทศการศึกษา ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2564 ละลกปลีไยนรียนรูຌ
สะทຌอนขຌอมลูการด านนิการติดตาม ตรวจสอบละนิทศการศึกษา

21 ยกระดบัขยบัส ี(ยกผลสมัฤทธิ์ทางการรียน) O-NET ปน็ลศิ ม.ย. - ม.ิย. 64 3 36,000         นิทศ ติดตามฯ นายจิรพล ค าตอตัๅง
ประจ าปกีารศึกษา 2564 นางกันยารัตน์  ศรีนตร

  กิจกรรมทีไ 1 วิคราะหผ์ล O-NET ละฐานทคนคิการจัดการรียนรูຌวิชา ม.ย. - ม.ิย. 64 36,000              นางสาวฉันทนา ส าลี

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษละภาษาเทย ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 นายสุธน พรมลี

  กิจกรรมทีไ 2 นิทศ ติดตาม ม.ย. - ม.ิย. 64  -

  กิจกรรมทีไ 3 สรุปรายงานผลการด านนิครงการ ม.ย. - ม.ิย. 64  -

22 พัฒนาศักยภาพครูผูຌสอนคณติศาสตร์ ดຌานการสรຌางสืไอการสอน ละทคนิค ม.ย. - ม.ิย. 64 3 62,600         นิทศ ติดตามฯ นางสาวฉันทนา ส าลี
การจดักิจกรรมการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 สูการยกระดบัผลสมัฤทธิ์
ทางการรียน
  กิจกรรมทีไ 1 อบรมชิงปฏบิติัการพัฒนาศักยภาพครูผูຌสอนคณิตศาสตร์ ม.ย. - ม.ิย. 64 56,520              

ดຌานการสรຌางสืไอการสอนละทคนคิการจัดกจิกรรมการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21

  กิจกรรมทีไ 2 ประกวดสืไอการรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.ย. - ม.ิย. 64 6,080               

23 ทดสอบทางการศึกษาพืไอพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการรียน ม.ค. - ม.ีค. 64 3 119,000        นิทศ ติดตามฯ นางสาวฉันทนา ส าลี
  กิจกรรมทีไ 1 จัดท าบบทดสอบ Pre NT ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 3 ม.ค. - ม.ีค. 64 43,700              

  กิจกรรมทีไ 2 ทดสอบ Pre O-NET ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 ละมธัยมศึกษาปทีไ 3 ม.ค. - ม.ีค. 64 75,300              
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

24 ประชมุชงิปฏบิตักิารสรຌางความขຌมขใงพืไอพัฒนาละสงสริมความฉลาดรูຌ ม.ย. - ม.ิย. 64 3 15,000         นิทศ ติดตามฯ นายจิรพล ค าตอตัๅง

(Litercy) ตามนวทางการประมนิ PISA 2021

  กิจกรรมทีไ 1-3 การบรรยายหลักการทัไวเปของการสรຌางขຌอสอบ PISA , การ ม.ย. - ม.ิย. 64 3,200               

พัฒนาทักษะการคิด วิคราะห ์สรຌางสมรรถนะของผูຌรียน , การจัดการรียนรูຌ
฿นศตวรรษทีไ 21 รายวิชาวิทยาศาสตร์
  กิจกรรมทีไ 4 ปฏบิติัการกลุม (กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของผูຌรียน ม.ย. - ม.ิย. 64 11,800              

ทีไสอดคลຌองกบันวทางการประมนิ PISA รายวิชาวิทยาศาสตร์
  กิจกรรมทีไ 5 นิทศ ติดตาม ม.ย. - ม.ิย. 64  -

  กิจกรรมทีไ 6 สรุปละประมนิผล
25 จดัการขงขนังานศิลปหตัถกรรมนักรียน ระดบัขตพืๅนทีไการศึกษา ก.ค. - ก.ย. 64 3 397,370        นิทศ ติดตามฯ นายสุธน  พรมลี

ประจ าปกีารศึกษา 2564

  กิจกรรมทีไ 1 การจัดการขงขันงานศิลปหตัถกรรมนกัรียน ระดับขตพืๅนทีไ ก.ค. - ก.ย. 64 383,000            

การศึกษา ประจ าปการศึกษา 2564

  กิจกรรมทีไ 2 การจัดการขงขันกลุมสาระการรียนรูຌการศึกษาพิศษ ระดับ ก.ค. - ก.ย. 64 10,020              

ขตพืๅนทีไการศึกษา
  กิจกรรมทีไ 3 ประชุมคณะกรรมการด านนิการจัดการขงขัน ก.ค. - ก.ย. 64 4,350               

26 พัฒนาการจดัการรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษรงรียน฿นสงักัด พืไอรองรับ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3 92,140         นิทศ ติดตามฯ นายสุธน พรมลี
ขตพัฒนาศรษฐกิจภาคตะวันออก
  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏิบัติการคณะท างานวางผนการด านินงานครงการ ต.ค. - ธ.ค. 63  -

พัฒนาการจัดการรียนการสอนของรงรียน฿นสังกัด พืไอรองรับขตพัฒนาศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (ดຌานภาษา) : จัดท าคูมือการจัดการรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

  กิจกรรมทีไ 2 ประชุมกรรมการ/คณะท างานพิจารณาทบทวนนืๅอหา ม.ค. - ม.ีค. 64 800                  

ละจัดท าคูมอืการจัดการรียนการสอนภาษาองักฤษ
  กิจกรรมทีไ 3 จัดท ารูปลมคูมอืการจัดการรียนการสอนภาษาองักฤษละ ม.ค. - ม.ีค. 64  -

ผยพรผานวใบเซต์ของส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา
  กิจกรรมทีไ 4 อบรมชิงปฏบิติัการครงการพัฒนาการจัดการรียนการสอน ม.ค. - ม.ีค. 64 78,000              

ภาษาองักฤษดย฿ชຌรูปบบ Communicative Approach ส าหรับครูผูຌสอน
วิชาภาษาองักฤษ สังกดั สพป.ระยอง ขต 2
  กิจกรรมทีไ 5 การนิทศ ติดตามการจัดการรียนการสอนสังกตการสอน ก.ค. - ก.ย. 64 8,280               

฿นชัๅนรียน (Teaching Observation) ของครูทีไผานการอบรมละสงสริม
การ฿ชຌคูมอืการจัดการรียนการสอนภาษาองักฤษ
  กิจกรรมทีไ 6 ประกวดวิจัย฿นชัๅนรียน พืไอการพัฒนาผูຌรียน฿นรายวิชา ก.ย.-64 4,860               

ภาษาองักฤษ
  กิจกรรมทีไ 7 สรุปผลการด านนิงานละรายงานผล ก.ย.-64 200                  

27 ยกระดบัคุณภาพการจดัการรียนรูຌบรูณาการสะตใมศึกษา (STEM Education) ม.ค. - ก.ย. 64 3 100,000        ครือขายการศึกษาสุนทรภู ผูຌบริหารครือขายการศึกษา

ละวิทยาการค านวณ (Coding) ระดบัประถมศึกษาสูการศึกษาทีไมี สุนทรภู ทุกคน

ความปน็ลศิ (Education for Excellence)

  กิจกรรมทีไ 1 อบรมชิงปฏบิติัการครูผูຌสอนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1-6 พืไอยก 27-ม.ค.-64 33,600              

ระดับคุณภาพการจัดการรียนรูຌบรูณาการสะตใมศึกษาละวิทยาการค านวณ
  กิจกรรมทีไ 2 คายสรຌางสรรค์นวัตกรนຌอย 23-ก.ค.-64 66,400              
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

28 พัฒนาศักยภาพผูຌรียนดຌวยทคนิค Camp & Active Learning สูทกัษะ ม.ค. - ม.ิย. 64 3 100,000        ครือขายการศึกษา ผูຌบริหารครือขายการศึกษา

หงศตวรรษทีไ 21 สพป.ระยอง ขต 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมหลวงชุมพร กรมหลวงชุมพรฯ ทุกคน

  กิจกรรมทีไ 1 คายนกัวิทยาศาสตร์นຌอย ชัๅนอนบุาลปทีไ 3 ม.ค. - ม.ีค. 64 16,800              

  กิจกรรมทีไ 2 คาย LNR สูคุณภาพนกัรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 3 ม.ค. - ม.ีค. 64 17,280              

  กิจกรรมทีไ 3 คายคຌดดิๅง (Unplug) ม.ย. - ม.ิย. 64 12,400              

  กิจกรรมทีไ 4 จัดนทิรรศการลกปลีไยนรียนรูຌวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ม.ค. - ม.ีค. 64 53,520              

29 สงสริมสมรรถนะดใกยคุ฿หม฿ส฿จลกอนาคต สพป.ระยอง ขต 2 ม.ค. - ก.ย. 64 3 100,000        ครือขายการศึกษาภาคบังคับ นายชาวลิต จินดารัตน์

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ละผูຌบริหารครือขาย

  กิจกรรมทีไ 1 การอบรมชิงปฏบิติัการวิจัย฿นชัๅนรียน ม.ค. - ม.ีค. 64 19,600              การศึกษาภาคบังคับ

  กิจกรรมทีไ 2 คายอบรมชิงปฏบิติัการ STEM บรูณาการ AI ชัๅนมธัยมศึกษาปทีไ 2 ม.ย. - ก.ค. 64 17,880              

  กิจกรรมทีไ 3 อบรมชิงปฏบิติัการจัดท าภาพยนต์สัๅน ก.ค. - ก.ย. 64 32,520              

  กิจกรรมทีไ 4 จัดนทิรรศการลกปลีไยนรียนรูຌวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ม.ค. - ม.ีค. 64 30,000              

30 นะนวการศึกษาตอละการมงีานท า฿นสถานประกอบการ ม.ค. - ก.ย. 64 3 65,000         สงสริมการจัดการศึกษา นางสุปราณี ปรมสกุล

  กิจกรรมทีไ 1 รับสมคัรละสัมภาษณ์ ม.ค. - ม.ีค. 64 12,000              

  กิจกรรมทีไ 2 จัดรถสงนกัรียนพืไอขຌาศึกษาตอ ม.ย. - ม.ิย. 64 20,000              

  กิจกรรมทีไ 3 จัดประชุมชิงปฏบิติัการลกปลีไยนรียนรูຌการนะนว ส.ค. - ก.ย. 64 33,000              

31 การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ม.ย. - ม.ิย. 64 3 39,040         นิทศ ติดตามฯ นางสาวศิริพร  ทนทด

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏบิติัการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ม.ย. - ม.ิย. 64 37,040              

(การพัฒนาหลักสูตร, นวทางการออกบบการรียนรูຌ, การจัดการรียน
การสอน, Workshop ละน าสนอผลงาน)
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

  กิจกรรมทีไ 2 นิทศ ติดตามละประมนิผลการ฿ชຌหลักสูตรสถานศึกษา ม.ย. - ม.ิย. 64 2,000               

ขัๅนพืๅนฐาน
  กิจกรรมทีไ 3 สรุปละประมนิผล ม.ย. - ม.ิย. 64  -

32 การตรวจละประมนิผลงานของขຌาราชการครูละบคุลากรทางการศึกษา ก.ค. - ก.ย. 64 3 106,325        บริหารงานบคุคล นางปานรดา สิริบุญบันดาล/

ทีไขอรับการประมนิพืไอลืไอนวิทยฐานะช านาญการพิศษ ปงีบประมาณ นางสาวพัชรินทร์ สุขปຂยังคุ

พ.ศ. 2564

  กิจกรรมทีไ 1 จัดสงผลงานทางวิชาการ฿หຌกรรมการตรวจละประมนิผลงาน ก.ค. - ก.ย. 64 5,000               

  กิจกรรมทีไ 2 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจละประมนิผลงาน ก.ค. - ก.ย. 64 101,325            

  กิจกรรมทีไ 3 สรุปผลการประมนิละสนอขออนมุติั กศจ. ตงตัๅง฿หຌลืไอน ก.ค. - ก.ย. 64  -

วิทยฐานะ
33 การนิทศบบบรูณาการ "การจดัการศึกษายกก าลงัสอง สูการศึกษาวิถี฿หม ม.ค. - ก.ย. 64 3 55,000         นิทศ ติดตามฯ นางปัญชลีย์  ปราณี

วิถีคุณภาพ ดย฿ชຌพืๅนทีไปน็ฐาน พืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ปงีบประมาณ
พ.ศ. 2564

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชีๅจงคณะกรรมการนิทศฯ ม.ค. - ม.ีค. 64  -

  กิจกรรมทีไ 2 นิทศ ก ากบั ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พืไอการ ม.ค. - ก.ย. 64 47,000              

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ปการศึกษา 2563

  กิจกรรมทีไ 3 ประชุมสรุปผลการนิทศฯ ก.ค. - ก.ย. 64 8,000               

34 ขงขนักีฬานักรียนสมัพันธ์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3 255,500        สงสริมการจัดการศึกษา นางสาววัลลภา รักษ์สังข/์

นางสุปราณี ปรมสกุล

35 สงสริม สนับสนุนระบบงานสงสริมสขุภาพอนามยั (สถานการณก์ารพร
ระบาด

ม.ค. - ก.ย. 64 3 17,200         นางธนวันต์ ฟืດองนิภากรณ์

รคตดิชืๅอเวรัสครนา 2019 (ควิด-19)
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

36 พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษารียนรวม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.ค. - ม.ิย. 64 4 91,600         นิทศ ติดตามฯ นางปญัชลีย์  ปราณี
  กิจกรรมทีไ 1 อบรมชิงปฏบิติัการ "หลักสูตรจัดการรียนรวม : รียนรูຌ ม.ค. - ม.ีค. 64 28,240              

วิธีสอนดใกพิศษ฿นหຌองรียนปกติ"

  กิจกรรมทีไ 2 อบรมชิงปฏบิติัการ "หลักสูตรการสอนดใกออทิสติก ละ ม.ค. - ม.ีค. 64 24,360              

ดใกบกพรองทางสติปญัญา : ขຌาถึง ขຌา฿จ฿นความตกตาง"
  กิจกรรมทีไ 3 การอบรมชิงปฏบิติัการ "หลักสูตรศิลปกรรมบ าบดัส าหรับ ม.ค. - ม.ีค. 64 21,120              

ดใกออทิสติกละดใกบกพรองทางสติปญัญา "

  กิจกรรมทีไ 4 "คายบรูณาการดใกพิศษสูการรียนรูຌทักษะชีวิต ทักษะสังคม ม.ค. - ม.ีค. 64 17,880              

ละการรูຌจักตนองสูพืๅนฐานอาชีพ"

  กิจกรรมทีไ 5 การนิทศ ติดตามละประมนิผลการด านนิงานตามนวทาง ม.ย. - ม.ิย. 64  -

การประมนิคุณภาพมาตรฐานรียนรวม พืไอการประกนัคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษา

37 ขบัคลืไอนนยบายการพัฒนารงรียนคุณภาพของชมุชน 2 ธ.ค.63 - 30 ก.ย.64 4 4,380           นิทศ ติดตามฯ นางสาวฉันทนา ส าลี

38 ปรับปรุงภมูทิศัน์ละกิจกรรม 5 ส. ม.ค. - ก.ย. 64 5 48,560         อ านวยการ นางสาวพินติา อียๆบกงเชย
  กิจกรรมทีไ 1 ปรับปรุงภมูทิัศน์ ม.ค. - ม.ีค. 64 10,000              

  กิจกรรมทีไ 2 ปรับปรุงภมูทิัศนห์ຌองสุขาภาย฿นละภายนอกส านกังาน ม.ย. - ม.ิย. 64 20,000              

  กิจกรรมทีไ 3 กจิกรรม 5 ส. ม.ค. - ก.ย. 64 18,560              

  กิจกรรมทีไ 4 ประมนิ สรุป รายงานผล ก.ค. - ก.ย. 64  -

        ยทุธศาสตร์ทีไ 4  ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสงัคม

        ยทุธศาสตร์ทีไ 5  ดຌานการสรຌางการตบิตบนคุณภาพชวีิต ทีไปน็มติรตอสิไงวดลຌอม
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

39 สนับสนุนการด านินงานการจดัท าค าขอ ละจดัสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6 24,480         นยบายละผน นายสิทธิพงศ์ สนห์

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 12,480              

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  กิจกรรมทีไ 2 ติดตาม ตรวจสอบสภาพความปຓนจริง ละความจ าปຓน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 7,000               

฿นการสนอของบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคสนาม)

  กิจกรรมทีไ 3 จัดท าอกสารการรายงานผลการด านนิครงการ/รูปลม/ ก.ค. - ก.ย. 64 5,000               

รายงานตาง โ กีไยวกบัการจัดท าค าขอตัๅงละการจัดสรรงบประมาณป พ .ศ.

2564-2565 (งบทุกประภท) ละจัดท าอกสารการประชุม/ชีๅจง/ซักซຌอม
ความขຌา฿จกีไยวกบัการจัดท าค าขอจัดตัๅงฯ

40 ประมนิสมัฤทธิผลการปฏบิตังิาน฿นหนຌาทีไต าหนงผูຌบริหารสถานศึกษา ม.ค. - ก.ย. 64 6 123,000        บริหารงานบคุคล นางปานรดา สิริบุญบันดาล/

สงักัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ฿นระยะวลา 1 ปี นางสาววิลาวรรณ คงกระจาง

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมวางผนละประมนิสัมฤทธิผลการปฏบิติังาน ม.ค. - ม.ีค. 64 11,400              

฿นหนຌาทีไต าหนงผูຌบริหารสถานศึกษา
  กิจกรรมทีไ 2 ประชุมสรุปครงการประมนิสัมฤทธิผลการปฏบิติังาน ม.ค. - ม.ีค. 64 11,400              

฿นหนຌาทีไต าหนงผูຌบริหารสถานศึกษา
  กิจกรรมทีไ 3 ลกปลีไยนรียนรูຌระหวางกนั/ศึกษาดูงานสถานศึกษาตຌนบบ ก.ค. - ก.ย. 64 100,200            

41 ประชมุสมัมนาผูຌบริหารสถานศึกษา ขຌาราชการครูละบคุลากรทางการศึกษา ก.ค. - ก.ย. 64 6 225,000        บริหารงานบคุคล นางปานรดา สิริบุญบันดาล/

ละลกูจຌางประจ า สงักัด ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง นางสาววิลาวรรณ คงกระจาง

ขต 2 ประจ าป ี2564

        ยทุธศาสตร์ทีไ 6  ดຌานการปรับสมดลุละพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

   กิจกรรมทีไ 1 ประชุมวางผนครงการประชุมสัมมนาผูຌบริหารสถานศึกษา ก.ค. - ก.ย. 64 6,400               

ขຌาราชการครูละบคุลากรทางการศึกษา ละลูกจຌางประจ า
  กิจกรรมทีไ 2 การจัดท าครงการประชุมสัมมนาผูຌบริหารสถานศึกษา ก.ค. - ก.ย. 64 218,600            

ขຌาราชการครูละบคุลากรทางการศึกษา ละลูกจຌางประจ า สังกดั ส านกังาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2

42 สริมสรຌางศักยภาพละความขຌมขใง฿หຌกับผูຌบริหารสถานศึกษาละบคุลากร ม.ย. - ก.ย. 64 6 494,400        บริหารงานบคุคล นางปานรดา สิริบุญบันดาล/

ทางการศึกษา สงักัด สพป.ระยอง ขต 2 นางสาววิลาวรรณ คงกระจาง

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมคณะกรรมการครงการสริมสรຌางศักยภาพละ ม.ย. - ม.ิย. 64 9,600               

ความขຌมขใง฿หຌกบัผูຌบริหารสถานศึกษาละบคุลากรทางการศึกษา
  กิจกรรมทีไ 2 จัดครงการสริมสรຌางศักยภาพละความขຌมขใง฿หຌกบั ก.ค. - ก.ย. 64 484,800            

ผูຌบริหารสถานศึกษาละบคุลากรทางการศึกษา
43 ประชมุชงิปฏบิตักิารสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพบคุลากรสูความปน็ลศิ ม.ย. - ก.ย. 64 6 267,500        บริหารงานบคุคล นางปานรดา สิริบุญบันดาล/

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมวางผนครงการประชุมชิงปฏบิติัการสริมสรຌางละ ม.ย. - ม.ิย. 64 9,600               นางสาววิลาวรรณ คงกระจาง

พัฒนาศักยภาพบคุลากรสูความปຓนลิศ
  กิจกรรมทีไ 2 ประชุมชิงปฏบิติัการสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพบคุลากร ก.ค. - ก.ย. 64 257,900            

สูความปຓนลิศ
44 การตรวจสอบภาย฿นประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6 25,840         หนวยตรวจสอบภาย฿น นางสาวประภา ก าหนดิพชร

  กิจกรรมทีไ 1 การตรวจสอบละการติดตามกຌเข ตามขຌอสนอนะ ต.ค. 63 - ม.ีค. 64 18,600              

การปฏบิติังานดຌานการงิน การบญัชี การพัสดุละอืไน โ ของรงรียน
  กิจกรรมทีไ 2 อบรม/สัมมนาผูຌตรวจสอบภาย฿นส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา ก.ค. - ก.ย. 64 7,240               
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

45 สงสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผูຌตรวจสอบภาย฿น ประจ าปงีบประมาณ ก.ค. - ก.ย. 64 6 12,000         หนวยตรวจสอบภาย฿น นางสาวกิตติมา บุญมณีชัยกุล

พ.ศ. 2564

  กิจกรรมทีไ 1 ครงการอบรมหลักสูตรประกาศนยีบตัรผูຌตรวจสอบภาย฿น 12,000              

ภาครัฐ (CGIA) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

46 พิไมประสทิธิภาพการบริหารจดัการรงรียนขนาดลใก ปงีบประมาณ ต.ค. 63 - ม.ิย. 64 6 34,460         นยบายละผน นางสาวนิรดา คุຌมคง

พ.ศ. 2564

  กิจกรรมทีไ 1 การประชุมชีๅจงนยบายการบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 8,000               

  กิจกรรมทีไ 2 การประชุมชีๅจงการรียนรวมละนวทางการยุบรวม ม.ค. - ม.ีค. 64 12,960              

รงรียนขนาดลใก ทีไมนีกัรียนตไ ากวา 60 คน
  กิจกรรมทีไ 3 การจัดสรรคาพาหนะรับ - สงนกัรียน ฿นการน านกัรียน ต.ค. 63 - ม.ีค. 64 13,500              

รงรียนวัดสันติวัน ชัๅน อ.1 - ป.3 เปรียนรวมกบัรงรียนวัดสมอพรง
ภาครียนทีไ 2/2563

47 พิไมประสทิธิภาพการรายงานตดิตามละประมนิผล การบริหารจดัการศึกษา ม.ค. - ก.ย. 64 6 32,000         นยบายละผน นางสาวนิรดา คุຌมคง

ขัๅนพืๅนฐาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานละผูຌรับผิดชอบตามตัวชีๅวัด ม.ค. - ก.ย. 64 19,200              

พืไอทบทวน ชีๅจงก าหนดผูຌรับผิดชอบละติดตามการรายงานฯ
  กิจกรรมทีไ 2 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานละผูຌรับผิดชอบการตรวจ ม.ค. - ก.ย. 64 12,800              

ราชการตามนยบายของ สพฐ.
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

48 จดัท าผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 , การรายงาน฿นระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6 30,000         นยบายละผน นางสาวอลิสา คชารัตน/์

ตดิตาม ประมนิผลหงชาต ิ(eMENSCR) ละการรายงานผลการด านินงาน จຌาหนຌาทีไกลุมนยบาย

การจดัการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ละผน

  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมชิงปฏบิติัการจัดท าผนปฏบิติัการประจ าป ต.ค. - ธ.ค. 63 18,200              

งบประมาณ พ.ศ. 2564

  กิจกรรมทีไ 2 ประชุมชีๅจงผูຌรับผิดชอบครงการกีไยวกบัการรายงานผล ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4,800               

การด านนิงานผนงาน/ครงการของหนวยงาน฿นระบบติดตามละประมนิผล
หงชาติ (eMENSCR)

  กิจกรรมทีไ 3 จัดท ารูปลมรายงานผลการด านนิงานจัดการศึกษา ประจ าป ม.ค. - ก.พ. 64 7,000               

งบประมาณ พ.ศ. 2563

49 อบรมชงิปฏบิตักิาร การจดัท าระบบ Schoolmis ม.ค. - ม.ิย. 64 6 4,410           นิทศ ติดตามฯ นายสุธน พรมลี
  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมตรียมความพรຌอมคณะท างานละวิทยากร฿นการ ม.ค. - ม.ีค. 64 1,600               

อบรมชิงปฏบิติัการ การจัดท าระบบ Schoolmis

  กิจกรรมทีไ 2 การประชุมชิงปฏบิติัการ การจัดท าระบบ Schoolmis ม.ค. - ม.ีค. 64 2,610               

฿หຌกบัครูผูຌรับผิดชอบ
  กิจกรรมทีไ 3 สรุปผลการด านนิงานละรายงานผล ม.ย. - ม.ิย. 64 200                  

50 สริมสรຌางศักยภาพละความขຌมขใง฿หຌกับขຌาราชการครูละบคุลากร ต.ค. - ธ.ค. 64 6 142,430        บริหารงานบคุคล นางปานรดา สิริบุญบันดาล/

ทางการศึกษา สงักัด สพป.ระยอง ขต 2 นางสาววิลาวรรณ คงกระจาง
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กลุมงาน ผูຌรับผิดชอบ
ทีไ ชืไอครงการ/กิจรรม ระยะวลาด านินการ สอดคลຌองกบั

ยุทธศาสตร์ชาติขຌอทีไ  จ านวนงบประมาณ หมายหตุ
ผูຌสนอครงการ

51 ประชมุผูຌบริหารการศึกษา ผูຌอ านวยการกลุม/หนวย ละบคุลากรทางการศึกษา ต.ค. - ธ.ค. 64 6 42,250         อ านวยการ นางสาวพินิตา อียๆบกงเชย

฿นสงักัด ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2
  กิจกรรมทีไ 1 ประชุมผูຌอ านวยการส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5,130               

รองผูຌอ านวยการส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา ผูຌอ านวยการกลุม/หนวย
ละศึกษานิทศก์
  กิจกรรมทีไ 2 ประชุมจຌาหนຌาทีไละบคุลากร฿นสังกดั ส านกังานขตพืๅนทีไ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 37,120              

การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2
52 สริมสรຌางละพัฒนาประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน฿นหนຌาทีไสูความปน็ลศิ ม.ค. - ก.ย. 64 6 100,000        กลุมบริหารงานบุคคล

53 ขบัคลืไอนนยบาย 10 อ. สูความปน็ลศิละพิไมศักยภาพการบริหารจดัการ ม.ค. - ก.ย. 64 6 122,270        กลุมนิทศ ติดตามละ

฿หຌกิดสมัฤทธิผล ประมินผลการจัดการศึกษา

7,765,385     รวมครงการทัๅงสิๅน  53  ครงการ  (รวมงบประจ าละงบรงดวน)  
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ผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

การบริหารผน/ครงการ 
ละงบประมาณสู่การปฏิบตัิ 
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ผนปฏิบัติการประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพโ5ๆไ 

ส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพโ 

 

 

 

 
  

ส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พละสถาน.ึกษาพบริหาร 
จัดการ.ึกษารอบรับการกระจายอ านาจพพตามทีไส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานก าหนดพพ  
ดย฿ชຌผนปฏิบัติการประจ าปงพป็นครืไอบมือบริหารจัดการพพติดตามประมินผลพละรายบานพพภาย฿ตຌ
บบประมา พทัๅบบบบริหารส านักบานพิบบประจ าีพบบ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษา  บบประมา ทีไส านักบาน
ค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานจัดสรร฿หຌ ตามนยบายพยุทธ.าสตร์พกลยุทธ์พรายกิจกรรมตามภารกิจ 
สูป้าหมายพละบบประมา ทีไเดຌรับจัดสรรจากสวนราชการพหรือหนวยบานอืไนพ.ืไอขับคลืไอนภารกิจ  
อยาบมปีระสิทธิภา.พบับกิดประสิทธิผลพตามหลักการบริหารทีไมุบผลสัมฤทธิ์พส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษา
ประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พจึบเดຌก าหนดปัจจัยความจ าป็นพละกระบวนการบริหารผน/ครบการ 
ละบบประมา สูการปฏิบัติดับนีๅ 

1. บบบริหารส านักบานพพิบบประจ าีพคือบบประมา ทีไส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาพ 
฿ชຌส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติบานตามปกติพดยส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พ
มอบหมาย฿หຌกลุมนยบายละผนพจัดท าผนการ฿ชຌจายบบประมา พพดย฿ชຌขຌอมูลการ฿ชຌจายจริบขอบ
ปงบบประมา ทีไผานมาพป็นฐาน฿นการจัดสรรพตามสัดสวนความจ าป็น฿นการ฿ชຌจายพยึดหลักประหยัดพ
ความคุຌมคาพนยบายขอบส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพพส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษา
ประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พสอดคลຌอบกับป้าหมายการบิกพ-พจายพบบประมา รายเตรมาสพพด านินการ
ตามภารกิจพยุทธ.าสตร์พภารกิจอบค์กรพรบรัด฿หຌริไมด านินบานพละริไมบิกจายบบประมา พตามเตรมาสพพ
ดยมอบ฿หຌกลุมบริหารบานการบินละสินทรั.ย์บริหารจัดการพหากตຌอบการปลีไยนปลบรายการพ 
฿หຌสนอขออนุมัติผูຌอ านวยการส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒ 

โศพบบตามภารกิจพขอบกลุม฿นส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พ
คือบบประมา ตามครบการพทีไตละกลุม฿นส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พ
จัดท าขึๅน.ืไอ฿หຌการท าบานตามภารกิจพขอบกลุมส ารใจตามป้าหมายพซึไบเมเดຌรับการจัดสรรจากส านักบาน
ค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพพ.ืไอการนีๅดยตรบ 

ใศพบบ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษา ิบบตามยุทธ.าสตร์ีพคือบบทีไส านักบานขต.ืๅนทีไ
การ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พพจัดท าครบการ.ืไอขับคลืไอนการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาพ 
หรือกຌเขปัญหาทีไสอดคลຌอบกับพๆพยุทธ.าสตร์ขอบส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพพ 

พพพพใศแพพการก าหนดกรอบนวทาบการด านินบานพละป้าหมายความส ารใจพทีไชัดจนพ 
ตามนยบายพยุทธ.าสตร์พกลยุทธ์พขอบส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพผูຌรับผิดชอบระดับพพ
ส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาพละสถาน.ึกษาพดยจัดท าครบการ/กิจกรรมพก าหนดป้าหมายตามกรอบบานพพ
.รຌอมขับคลืไอนสูความส ารใจตามทีไส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานก าหนด 

พพพพใศโพพการสนอขอบบประมา ตามป้าหมายพบืไอนเขพิบบลกป้าีพขอบส านักบาน
ค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพดยมีการด านินการจัดท าค าขอตามความจ าป็นพละกิดประยชน์ 
ตอทาบราชการพดยด านินการตามกรอบปฏิทินการด านินบานพละบบฟอร์มทีไส านักบานค ะกรรมการ
การ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานก าหนด 

สวนทีไ 5 

การบริหารผน/ครงการละงบประมาณสูการปฏิบัติ 
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ผนปฏิบัติการประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพโ5ๆไ 

ส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพโ 
 

 

พพพพใศใพพบบประมา ทีไเดຌรับจัดสรรตอบสนอบความตຌอบการจ าป็นพขอบส านักบาน 
ขต.ืๅนทีไการ.ึกษาพละสถาน.ึกษา฿นสวนขอบบบบริหารจัดการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาตามนยบายพ
ยุทธ.าสตร์พภาย฿ตຌบริบทพ.ืไอ฿หຌกิดคุ ภา.ตามมาตรฐานการ.ึกษาพละมาตรฐานส านักบานขต.ืๅนทีไ
การ.ึกษาพดยผูຌรับผิดชอบ฿นระดับส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาพละสถาน.ึกษาบริหารจัดการ.ืไอ
ตอบสนอบตัวชีๅวัดพละป้าหมายพค านึบถึบความคุຌมคาพหมาะสมพละประหยัดพกิดประยชน์ตอผูຌรียน
สูบสุด สอดคลຌอบกับยุทธ.าสตร์พกลยุทธ์พขอบส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพพส านักบาน
ขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พดยการด านินบานอยาบถูกตຌอบพตามวัตถุประสบค์ขอบ
บบประมา พละระบียบการบริหารบบประมา การบินพละการคลับภาครัฐ 
มาตรการพิไมประสิทธิภาพ ละนวทางการติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณรายจาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ 

ส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พก าหนดมาตรการพ 
ละนวทาบการติดตามการบิกจายบินบบประมา พประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพโ5ๆไพมุบนຌน 
การ.ิไมประสิทธิภา.พละลดการ฿ชຌจายบบประมา ภาครัฐพรวมถึบป็นครืไอบมือทีไส าคัญพทีไจะผลักดัน
การด านินบานตามผนบานครบการตาบโพขอบส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พ 
ดยยึดหลักพคุ ธรรมพความปรบ฿สพ฿นการด านินบาน.ืไอป้อบกันพละปราบปรามการทุจริตพ  
฿หຌสอดคลຌอบกับทิ.ทาบพขอบยุทธ.าสตร์ชาติพวาดຌวยการป้อบกันละปราบปรามการทุจริตพดับนีๅ 

แศพบบประมา ทีไส านักบานขต.ืๅนทีไเดຌรับจัดสรรจากพส านักบานค ะกรรมการ
การ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพจะบริหารบบประมา ตามล าดับพดับนีๅ 
  พพพพแศแพจัดสรร฿หຌบบประจ า ดยค านว จากยอดการ฿ชຌบินปงทีไผานมาพ 
  พพพพแศโพจัดสรรบบประมา ส ารอบเวຌส าหรับกร ีมีรืไอบจ าป็นพหรือรบดวนทีไตຌอบ฿ชຌ
บบประมา ฿นการด านินบานขอบขต.ืๅนทีไพพหรือขับคลืไอนตามนยบาย   
      1.3 จัดสรร฿หຌครบการ/กิจกรรมพทีไตຌอบด านินการจัดท าทุกปงพพชนบานวันครูพ ,พพพพพพพพพพพพพพพ
บานกษีย อายุราชการพิสริมสรຌาบประสิทธิภา.ี,พประชุมผูຌบริหารประจ าดือนพฯลฯพป็นตຌน 
  พพพพแศไพจัดสรร฿หຌ ครือขายการ.ึกษาพ.ืไอยกระดับคุ ภา.การจัดการ.ึกษา 
฿นครือขาย 
  พพพพแศ5พจัดสรร฿หຌทุกกลุมทีไสนอครบการ/กิจกรรมพตามจุดนຌนยุทธ.าสตร์พกลยุทธ์ 
ขอบกระทรวบ.ึกษาธิการ ส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพละนยบายพ฿หຌครบตาม
ตัวชีๅวัด/นยบายรบดวนพดยการ.ิจาร าจัดสรรจะค านึบถึบความคุຌมคาขอบผลทีไเดຌรับพ฿ชຌบบประมา 
ตามมาตรการประหยัดพความหมาะสมหรือความจ าป็นพ฿นหมวดคาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุพชนพ
คา฿ชຌจาย฿นการจัดประชุมพอบรมพสัมมนาพการตกตบสถานทีไพคาวัสดุพคาตอบทนพคาทีไ.ักพยาน.าหนะพ
ละคาจຌาบทีไจ าป็นพฯลฯพป็นตຌน นืไอบจากคาดวาบบประมา ทีไจะเดຌรับจัดสรรจากส านักค ะกรรมการ
การ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพจะถูกปรับลดลบจากปงทีไผานมา 
      1.6 ครบการ/กิจกรรมทีไเมป็นเปตามขຌอพแศโพ–พแศ5พหากมีผูຌสนอครบการ/
กิจกรรมพสบกลุมนยบายละผนพจะน ามาจัดรียบตามล าดับความส าคัญ.ืไอบรรจุ฿นผนปฏิบัติการ
ประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศโ5ๆไพหากส านักบานขต.ืๅนทีไเดຌรับจัดสรรบบประมา จากส านักบาน
ค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพ.ิไมติมพจะ.ิจาร าจัดสรรบินตามความส าคัญละจ าป็นพ 
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  โศพนวทาบการปฏิบัติสนอขออนุมัติครบการละ฿ชຌบินบบประมา  
  พพพพโศแพ฿หຌผูຌรับผิดชอบครบการทีไ สนอครบการละถูกบรรจุอยู฿นผนปฏิบัติการ
ประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพโ5ๆโพตามขຌอพแศโพ–พแศ5พสนอครบการทีไถูกตຌอบตามรูปบบทีไก าหนด 
.ืไอขออนุมัติดย฿หຌสบกลุมนยบายละผนสนอตามล าดับขัๅนตอนละผูຌบับคับบัญชาตามล าดับชัๅน
.ิจาร าอนุมัต ิ 
  พพพพโศโพมืไอผูຌบับคับบัญชาพิผูຌอ านวยการขต.ืๅนทีไีพพอนุมัติครบการลຌวพกลุมนยบาย
ละผนจะจຌบ฿หຌผูຌรับผิดชอบครบการพละกลุมบริหารบานการบินละสินทรั.ย์ทราบตอเปพทัๅบนีๅ  
จะด านินการจัดท าครบการเดຌกใตอมืไอเดຌรับการจຌบอนุมัติบินบวดจากกลุมบริหารบานการบินละ
สินทรั.ย์ลຌว 

พพพพโศใพกร ีผูຌรับผิดชอบครบการสนอครบการเมป็นเปตามล าดับขัๅนตอนพชนพ 
เมสนอผานกลุมนยบายละผนพละผูຌบับคับบัญชาตามล าดับชัๅนพพดยน าเป฿หຌผูຌบับคับบัญชาอนุมัติ
ครบการลยพพถຌาหากผูຌบับคับบัญชาอนุมัติครบการดับกลาว฿หຌลຌวพพเมตຌอบน ายຌอนกลับมา฿หຌกลุมนยบาย
ละผนสนอตามล าดับขัๅนตอนอีกพซึไบกลุมนยบายละผนจะเมรับผิดชอบการจัดสรรบินบบประมา 
ขอบครบการนัๅนโพนืไอบจากจะเมสามารถบริหารจัดการหรือคุมการ฿ชຌจายบินบบประมา ฿หຌป็นระบบเดຌพ
กอ฿หຌกิดปัญหาตามมา 

พพพพโศไพครบการ/กิจกรรมทีไเดຌรับอนุมัติลຌวพสวนมากจะระบุระยะวลาด านินการ
ระหวาบดือนตุลาคมพ–พกันยายนขอบปงถัดเป สบผล฿หຌเมสามารถติดตามหรือรบรัดการ฿ชຌจายบิน
บบประมา เดຌทันตามก าหนดวลาพดับนัๅนพขอ฿หຌผูຌรับผิดชอบครบการขียนระบุหรือก าหนดระยะวลา  
ขอบการด านินครบการเวຌ฿นรายละอียดขอบกิจกรรม฿หຌชัดจนพชนพกิจกรรมทีไ พแพจัดท าดือนธันวาคมพ
โ5ๆใพป็นตຌนพละ฿หຌผูຌรับผิดชอบทุกครบการรายบานผลความกຌาวหนຌาขอบครบการตามเตรมาสพ 
.ืไอกลุมนยบายละผนจะเดຌทราบละปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามมติค ะรัฐมนตรีทีไก าหนดพซึไบบาบครบการ
อาจมีการปรับพ.ิไมพ-พลดพบบประมา จะสามารถควบคุมบินบบประมา เดຌว ามีจ านวนบินทาเรพ 
.ืไอน าเป.ิจาร าอนุมัติ฿หຌกับครบการทีไมีความจ าป็นหรือรบดวนทีไตຌอบท าตอเปเดຌพหรือชะลอเวຌกอน
กร ีเมมีบินบบประมา  
  พพพพโศ5พบบประมา ทีไเดຌรับจากส านักตาบพโพ฿นส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษา 
ขัๅน.ืๅนฐานพขอ฿หຌผูຌรับผิดชอบจัดท าครบการสนอขออนุมัติตามล าดับขัๅนตอนดຌวยพ.ืไอคุมบินบบประมา พ
รอบรับการ฿ชຌจายบินบบประมา หรือ฿ชຌจายบินเมป็นเปตามวัตถุประสบค์หรือนวทาบทีไก าหนด พขอบ
บบประมา นัๅนพโพนืไอบจากมีการติดตามการ฿ชຌจายบบประมา ขอบส านักติดตามฯพหรือพส านักบานตรวจ
บินผนดินพ ดยสนอผานกลุมนยบายละผน 
  พพพพโศๆพมืไอเดຌรับอนุมัติครบการ/กิจกรรม฿หຌด านินการเดຌลຌวนัๅนพตอมาภายหลับ 
เมสามารถด านินการเดຌนืไอบจากมีปัญหาอุปสรรคพหรือมีความจ าป็นตຌอบปรับปลีไยนพกຌเขรายละอียด
ขอบกิจกรรมพป้าหมายพวัตถุประสบค์พละบบประมา เม.ียบ.อพป็นตຌนพขอ฿หຌผูຌรับผิดชอบท าบันทึก
ชีๅจบรายละอียดสนอขออนุมัติผูຌบับคับบัญชาตามล าดับพดยสนอผานกลุมนยบายละผน  ป็นราย
กร ีเปพทัๅบนีๅพผูຌรับผิดชอบครบการ/กิจกรรมพจะด านินการกຌเขปลีไยนปลบอบลຌวน าเปขอบิกบินมิเดຌ 
      2.7 จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบจะตຌอบจัดท าครบการ/กิจกรรมพด านินการละบิก
จายบินบบประมา ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นวันทีไพแ5พสิบหาคมขอบทุกปงพยกวຌนเดຌรับการจัดสรรบบประมา  
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มาภายหลับวันทีไพแ5พสิบหาคมพขอบทุกปงพ฿หຌรบด านินการละบิกจาย฿หຌลຌวสรใจพภาย฿นวันทีไพ  
แ5พกันยายนพขอบทุกปง 
  พพพพโศ่พครบการ/กิจกรรม฿ดโพทีไเดຌรับการอนุมัติ฿หຌด านินการดย฿ชຌบินบบ.ัฒนา 
ขอบส านักบานขต.ืๅนทีไเปลຌวพตอมาภายหลับเดຌรับบบประมา จากส านักตาบพโพขอบพส านักบาน
ค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพ฿หຌผูຌรับผิดชอบครบการคืนบินบบประมา ฿หຌกับส านักบานขต.ืๅนทีไ
กอนตามจ านวนบินทีไเดຌรับอนุมัติ฿นครบการพพซึไบจะน าเป฿ชຌ.ืไอจัดท าครบการ/กิจรรม฿หมดยเมขอ
อนุมัติเมเดຌพพหากประสบค์จะน าบบประมา เป฿ชຌหรือจัดท าครบการ฿หม฿หຌผูຌรับผิดชอบท าบันทึกชีๅจบ
รายละอียดสนอขออนุมัติผูຌบับคับบัญชาตามล าดับพดยสนอผานกลุมนยบายละผนพป็นรายกร ีเป 
  พพพพโศ้พผูຌรับผิดชอบครบการ/กิจกรรมพทุกคนจะตຌอบจัดท ารายบานครบการ/กิจกรรมพ
ตามบบฟอร์มทีไก าหนดพละสนอผูຌบับคับบัญชาตามล าดับชัๅนพภาย฿นพแ5พวันพหลับจากสิๅนสรใจ
ครบการ/กิจกรรมพดยสบ฿หຌกลุมนยบายละผนพจ านวนพโพลม  .ืไอกใบรวบรวมเวຌป็นขຌอมูล 
฿นการรายบานการติดตามขอบพสตผศ/ส.ฐศพนืไอบจากทีไผานมาหลายครบการเมสบสรุปรายบานผล ท า฿หຌ 
เมสามารถน ามา฿ชຌรายบาน฿นตัวชีๅวัดเดຌ 
  พพพพโศแเพการติดตามการ฿ชຌจายบินบบประมา พทุกกลุมสามารถขຌาเปปิดดูหลบทีไมาพ 
การ฿ชຌจายบินบบประมา  ละบินคบหลือเดຌจากระบบพAMSS++พดຌานการวาบผนพิยอดตัๅบบบีพละ
ดຌานการบัญชี ิยอดบิกจายละคบหลือี 
  พพพพโศแแพครบการเดຌรับการอนุมัติ฿หຌบรรจุ฿นผนปฏิบัติการประจ าปงลຌวพ฿หຌผูຌรับผิดชอบ
ครบการกຌเขพละด านินการ฿หຌลຌวสรใจพ.รຌอมสบครบการทีไถูกตຌอบพ฿หຌกลุมนยบายละผนพภาย฿นวันทีไพ 
โเพธันวาคมพโ5ๆใ 

ปัจจัยหงความส ารใจ 

  แศพผูຌบริหารการ.ึกษาพผูຌบริหารสถาน.ึกษาพครูพละบุคลากรทาบการ.ึกษาทุกระดับพพ 
฿หຌความส าคัญพละมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการพดยมุบผลสัมฤทธิ์ขอบบานพละการท าบานบบมี  
สวนรวมพทีไอืๅอตอการ.ัฒนาความคิดสรຌาบสรรค์พการปฏิบัติบาน฿หຌบรรลุตามวัตถุประสบค์ละป้าหมาย 
ทีไก าหนดเวຌ ดยกิดประยชน์สูบสุดกับผูຌรียนป็นส าคัญ 
  โศพ.ัฒนา.ักยภา.บุคลากรพ฿หຌมีทักษะกระบวนการคิดชิบระบบพการท าบานป็นทีมพ 
มีวิสัยทั.น์พมีความคิดสรຌาบสรรค์พละ.ิไม.ูนความรูຌพละทักษะการปฏิบัติบานอยาบตอนืไอบ 
  ใศพป็นอบค์กรทีไมี.ักยภา.พพนຌนการรียนรูຌพละปรับตัวทันตอการปลีไยนปลบพละมี
ครบสรຌาบการบริหารจัดการทีไมีความยืดหยุนพละตอบสนอบตอสถานการ ์ทีไปรับปลีไยนอยาบรวดรใวพ  
ละบริหารจัดการละ.ัฒนาบานพดย฿ชຌการจัดการปฏิบัติการความรูຌพ(KM) .ืไอสรຌาบอบค์ความรูຌพ 
ละนวัตกรรมบริหารจัดการรอบรับการปลีไยนปลบ฿นอนาคตพ(Change Management)  
  4. บริหารจัดการดยปิดอกาสพ฿หຌทุกภาคมีสวนขຌามามีสวนรวมพละยึดหลักธรรมาภิบาล 
  5ศพสรຌาบความขຌมขใบพ฿นการป็นด านินบานพดຌวยการน าระบบครือขายพกศตศปศนศพ
ิค ะกรรมการติดตามพตรวจสอบพประมินผลละนิท.การ.ึกษาขอบขต.ืๅนทีไีพมา฿ชຌก ากับพติดตาม 
การด านินบาน 
  ๆศพบุคลากรทุกคนมีคานิยมพปรบ ฿สพละลกปลีไยนรียนรูຌ พมุ บสูคุ ภา.พพ 
ขอบฐานความรูຌสูความป็นลิ. 
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  ็ศพอบค์กรมีครืไอบมือพละทคนลยีพทีไมีประสิทธิภา.฿นการผย.รพประชาสัม.ันธ์
ขຌอมูลสารสนท.ออกสูสถาน.ึกษาพละสาธาร ชน 
  8. ผูຌรับผิดชอบการด านินครบการพสามารถรายบานผลพพละวิคราะห์ความสอดคลຌอบ
ระหวาบครบการกับผนยุทธ.าสตร์ละผนระดับรอบพพ฿นระบบติดตามพละประมินผลหบชาติพ
ิeMENSCRี เดຌถูกตຌอบพละรายบานเดຌทันตามก าหนดวลา 
ขัๅนตอนการบริหารผนสูความส ารใจ 
  1.พสืไอสารทิ.ทาบอบค์กรทัๅบวิสัยทั.น์พ.ันธกิจพยุทธ.าสตร์พละป้าประสบค์พจุดนຌน 
การ.ัฒนาป้าหมายการด านินครบการพตามผนปฏิบัติการประจ าปงพปงบบประมา พ.ศ.ศพ๒๑๒ไพส านักบานขต.ืๅนทีไ
การ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พ฿หຌบุคลากรทุกระดับรับรูຌพละขຌา฿จตรบกันอยาบทัไวถึบ 
  2.พจัดครบสรຌาบกระบวนการท าบานพละมอบหมายผูຌรับผิดชอบปฏิบัติบานทัๅบจຌาภา.หลักพ
จຌาภา.รอบพละผูຌสนับสนุนพ.รຌอมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอยาบชัดจน 
   3. ด านินบานตามผนบานละครบการ 
 พพพพพพพพใศแพผูຌรับผิดชอบครบการพตຌอบด านินการตามผนบาน/ครบการพทีไเดຌรับอนุมัติพ 
ละบิกจายบบประมา ตามปฏิทินทีไก าหนด฿นครบการอยาบครบครัดพดย฿หຌลຌวสรใจภาย฿นดือน
สิบหาคมพโ5ๆไ 
 พพพพพพพพใศโพกร ีทีไมีความจ าป็นพตຌอบปรับปลีไยนป้าหมาย/หรือกิจกรรมพด านินการ฿หຌท า
บันทึกชีๅจบปัญหาอุปสรรคพสนอขออนุมัติผูຌอ านวยการส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพ
ขตพ๒พป็นรายกร ีเปพดยผานกลุมนยบายละผน 
 พพพพพพพพใศใพกร ีมีบินหลือจายพละ/หรือพปลีไยนปลบรายการ฿ชຌบบประมา พ฿หຌสนอ 
ขออนุมัติผูຌอ านวยการส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พละส านาจຌบ 
กลุมนยบายละผนพละกลุมบริหารบานการบินละสินทรั.ย์พ 
การติดตามประมินผล ละรายงาน 

พพพพพพพพพพส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพ๒พจัดระบบการติดตามพประมินผลพละ
รายบานผลผนปฏิบัติการพประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพโ5ๆไพดับนีๅ 
พพพพพพพพพพพพพพพพแศพตบตัๅบค ะกรรมการรบรัดการบริหารบินบบประมา พประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพโ5ๆไ 
พพพพพพพพพพพพพพพพโศพก าหนดผนบาน/ครบการพละรายบานผลการด านินบานพ฿หຌสอดคลຌอบกับปฏิทินการ
ด านินบานขอบส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษาขัๅน.ืๅนฐานพป็นรายเตรมาสพดับนีๅ 

เตรมาส 
ผูຌรับผิดชอบครงการ/กิจกรรม 

รายงานกลุมนยบายละผน 
สพป.รย. โ รายงาน สพฐ. 

เตรมาสทีไพแ ิตศคศพ–พธศคศพๆใี 
เตรมาสทีไพโพิมศคศพ–พมีศคศพๆไี 
เตรมาสทีไพใพิมศยศพ–พมิศยศพๆไี 
เตรมาสทีไพไพิกศคศพ–พกศยศพๆไี 

ภาย฿นวันทีไพพแเพมศคศพๆไ 
ภาย฿นวันทีไพพแเพมศยศพๆไ 
ภาย฿นวันทีไพพแเพกศคศพๆไ 
ภาย฿นวันทีไพพแเพกศยศพๆไ 

ภาย฿นวันทีไ  15 มศคศพๆไ 
ภาย฿นวันทีไ  15 มศยศพๆไ 
ภาย฿นวันทีไ  16 กศคศพๆไ 
ภาย฿นวันทีไ  15 ตศคศพๆไ 

     3. ติดตามการขับคลืไอนพครบการภาคสนามขอบค ะกรรมการรบรัดการ฿ชຌจายบิน 
ภาครัฐประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพโ5ๆไ  
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ส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาประถม.ึกษาระยอบพขตพโ 
 

 

  4. วิคราะห์ผลจากรายบานขอบผูຌรับผิดชอบครบการพมืไอสรใจสิๅนครบการตละครบการพ
ดยรายบานผลตอค ะกรรมการ.ึกษาธิการจับหวัดพละหนวยหนือ฿นรูปบบพอกสารรายบานผลการ
ด านินบานประจ าปงพ.ืไอผย.รตอสาธาร ชนพ฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์พหรือสืไออืไนพโพตามความหมาะสม 

ปฏิทินการด านินงานการจัดท าผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ๆไ 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

ล าดบั วัน/ดือน/ป ี กิจกรรม ผูຌรับผิดชอบ 

1 พกศยศพๆใ จัดท าครบการสนอขออนุมัต ิ กลุมนยบายละผน 

2 กศยศพๆใพ 
 

ตบตัๅบค ะกรรมการ/ค ะท าบานจัดท าผนปฏิบัติการประจ าปง
บบประมา พ.ศ.ศพ๒๑๒ไ 

กลุมนยบายละผน 

3 แเพ–พโเพกศยศพ
ๆใ 

จัดตรียมพละรวบรวมอกสารขຌอมูลสารสนท.฿นทุกโพดຌานขอบ
ส านักบานขต.ืๅนทีไการ.ึกษาพละกรอบนยบายตาบพโพขอบหนวย
หนือพประกอบการจัดท าผนปฏบิัติการ 

กลุมนยบายละ
ผน/ค ะท าบาน 

4 ใเพกศยศพๆใ ประชุมค ะกรรมการ/ค ะท าบานจัดท าผนปฏิบัติการพประจ าปง
บบประมา พ.ศ.ศพ๒๑ๆไ 

ค ะกรรมการ/
ค ะท าบาน 

5 แพ-พแเพตศคศพๆใ จຌบกลุมบาน/ผูຌกีไยวขຌอบจัดสบครบการพิอยาบยอีพ.ืไอตรียมสรุป
ส าหรับการประชุมชิบปฏิบัติการค ะกรรมการจัดท าผนปฏิบตัิ
การประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพ๒๑ๆไ 

กลุมนยบายละผน 

6 แแพ–พโเพตศคศพ
ๆใ 

จัดท าราบผนปฏิบัติการประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพโ5ๆไ 
ละสรุปครบการ/กิจกรรมพพป็นขຌอมูลส าหรับการประชุมจัดท า
ผนปฏิบัติการประจ าปงบบประมา พ.ศ.ศพ๒๑ๆไ 

ค ะท าบาน 

7 ใพธศคศพๆใ ประชุมชิบปฏิบัติการค ะกรรมการจัดท าผนปฏิบตัิการประจ าปง
บบประมา พ.ศ.ศพ๒๑ๆไ 
-พผูຌรับผดิชอบครบการพน าสนอครบการละรวมกับ
ค ะกรรมการฯพ.ิจาร าตัดพปรบัพลดพกิจกรรมละบบประมา 
฿นครบการพดย฿ชຌกระบวนการมสีวนรวม 

ค ะกรรมการ/
ค ะท าบาน 

8 พธศคศพๆใพ–พมศคศพ
ๆไ 

ด านินการจัดท าอกสารผนปฏิบตัิการประจ าปงบบประมา พ 
.ศ.ศพโ5ๆไพป็นรูปลม.ืไอจัดสบอกสาร฿หຌกับหนวยบาน 
ทีไกีไยวขຌอบพผูຌบริหาร฿นระดับขต.ืๅนทีไการ.ึกษาพกลุมบาน 
ทุกกลุมพสถาน.ึกษาพละผูຌทีไกีไยวขຌอบพ 

ค ะท าบาน 

9 ธศคศพๆใพ–พ 
ใเพกศยศพๆไ 

การน าผนปฏิบัติการประจ าปงพสูการปฏิบัติ ละสนับสนุนการ
ด านินบานดຌานนยบายละผนการจัดการ.ึกษาหนวยบานละ
สวนราชการทีไกีไยวขຌอบ 

ค ะกรรมการ/
ค ะท าบาน/
จຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌอบ 

10 ธ.ค. ๆใ -   
ใเ ก.ย. ๆไ 

ก ากับติดตามละประมินผล การปฏิบัติงานตามผน 

ทุก โ ใ ดือน ละรายงานผล 

คณะท างาน 

  ทัๅบนีๅพพการบริหารบบประมา พ฿หຌค านึบถึบความจ าป็นพหมาะสมพละคุຌมคา พประหยัดพ 
กิดประยชน์ตอผูຌรียนสูบสุดพสอดคลຌอบกับนยบายพจุดนຌนขอบส านักบานค ะกรรมการการ.ึกษาพพพพพ
ขัๅน.ืๅนฐานพดยยึดหลักด านินบานถูกตຌอบตามวัตถุประสบค์ขอบบบประมา พละระบียบการบริหาร
บบประมา การบินการคลับภาครัฐ 
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ภาคผนวก 

































คณ ผู้จดท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ท่ปรกษ  

1. นายจรัญ  หวานค า             ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

2. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ    รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

3. นายกัมพล  จริญรักษ์          รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

4. นายอภิชัย  ธิณทัพ              รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

5. ผูຌอ านวยการกลุมทุกกลุม ละผูຌอ านวยการหนวยตรวจสอบภาย฿น 

   คณ ท ง น 

1. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ    รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

2. นางสาวนิรดา  คุຌมคง           นักวิคราะห์นยบายละผน ช านาญการพิศษ    

3. นางสาวอลิสา  คชารัตน์        นักวิคราะห์นยบายละผน ปฏิบัติการ 

4. นายสิทธิพงศ์  สนห์            จຌาหนຌาทีไคอมพิวตอร์ 
5. นางสาวสุภาพร  วงศ์ทิพรัตน์  จຌาหนຌาทีไธุรการ   

 

    รวบรวม รียบรียง รูปลม  :  นางสาวนิรดา  คุຌมคง 
            นางสาวอลิสา  คชารัตน์ 
                     ออกบบปก  :  นางสาวสุภาพร  วงศ์ทิพรัตน์ 
                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


