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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยมีสำระส ำคัญ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่ำนิยม  กรอบนโยบำย  จุดเน้น มำตรกำร และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ โดยวิเครำะห์สำระส ำคัญต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) และแนวนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จุดเน้นส ำคัญของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง 
เขต 2 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือ 
เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรวำงแผนโครงกำร/กิจกรรม ปฏิบัติรำชกำรตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ กำรบริหำร
จัดกำรขั้นพ้ืนฐำน  
  กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปึงบประมำณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ จะบรรลุ
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือ ร่วมใจ ประสำนงำน จำกผู้รับผิดชอบโครงกำร
กิจกรรม และสถำนศึกษำในสังกัด ระดมสรรพก ำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน ให้เกิด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพเต็มตำมศักยภำพที่เท่ำเทียมกัน 
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ติดต่อ 0 3867 1180 โทรสาร 0 3867 2516 เว็บไซต์  http://www.rayong2.go.th  สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 87 โรงเรียน ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอแกลง 
อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

 
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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           ข้อมูลพื้นฐาน  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีภารกิจหลักในการบริหาร 
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ในสังกัด จ านวน 87 โรงเรียน แบ่งเป็นเครือข่ายการศึกษา จ านวน 6 เครือข่าย มีนักเรียน จ านวน 17,066 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ,222 คน (ข้อมูล ณ วันที่  
13  ธันวาคม  2565) โดยมอบหมายรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร/เจ้าหน้าที่  ทุกคน รับผิดชอบก ากับ ดูแลและประสาน 
การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง    
 

* ตาราง  1  จ านวนบุคลากรในส านักงานจ าแนกตามต าแหน่ง  

ที ่ ต าแหน่ง   จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
3 ศึกษานิเทศก์  14 
4 นักจัดการงานทั่วไป 2 
5 นักประชาสัมพันธ์ 1 
6 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
7 นักวิชาการพัสดุ 1 
8 นักทรัพยากรบุคคล 5 
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 

10 นิติกร 2 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 
12 นักวิชาการศึกษา 3 
13 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 
14 เจ้าพนักงานธุรการ 3 
15 พนักงานราชการ 1 
16 ลูกจ้างประจ า 1 
17 ลูกจ้างชั่วคราว                          16 

                  รวม               61 
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* ตาราง  2  จ านวนข้าราชการครู  และบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 

ที ่ ประเภท รวมทั้งหมด 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 55 
2 รองผู้อ านวยการ 14 
3 ข้าราชการครู 929 
4 ลูกจ้างประจ า 30 
5 พนักงานราชการ 28 
6 ครูวิกฤต 9 
7 ครูวิทย์-คณิต 3 
8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 18 
9 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ง/ด 15,000) 30 
10 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ง/ด 9,000) 24 
11 นักการภารโรง 21 

รวม 1,161 

* หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  13  ธันวาคม  2565 
 

 * ตาราง  3  จ านวนสถานศึกษา และจ านวนนักเรียนแยกรายอ าเภอ/จ าแนกตามเครือข่าย 

ที ่
 

อ าเภอ 
 

เครือข่าย 
การศึกษา 

จ านวน 

สถาน 
ศึกษา 

ระดับชั้นที่เปิดสอน นักเรียนระดับ 
คร ูอนุบาล-

ประถม 
อนุบาล-
ม.ต้น 

ก่อน
ประถม 

ประถม ม.ต้น รวม 

1 แกลง อริยมงคล 14 14 - 953 4,129 - 5,082 236 
  แกลงบูรพา 14 12 2 555 1,828 194 2,577 139 
  กรมหลวงชุมพร 14 12 3 570 1,749 370 2,289 155 

  สุนทรภู ่ 16 15 1 336 1,533 118 1,987 118 

รวม 58 53 6 2,414 9,239 682 11,935 648 

2 วังจันทร์ วังจันทร์ 14 10 4 480 1,752 223 2,455 137 
3 เขาชะเมา เขาชะเมา 14 7 7 488 1,471 317 2,276 135 

รวมทั้งสิ้น 87 70 17 3,382 12,462 1,222 17,066 920 
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* ตาราง  4  แสดงข้อมูลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
 

ที่ ต าบล อ าเภอ 
เครือข่าย
การศึกษา 

โรงเรียน 

โรงเรียนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
รุ่น/ปี พ.ศ. 

จ านวนนักเรียน/ 
ขนาดโรงเรียน (คน) 

ดีป
ระ

จ า
อ า

เภ
อ 

(ใน
ฝัน

) 

ปร
ะช

าร
ัฐ 

คุณ
ภา

พต
 าบ

ล 

พื้น
ที่น

วัต
กร

รม
 

Pa
rtN

er
sh

ip
 

เล
็ก 

(1
-1

20
) 

กล
าง

  
(1

21
-6

00
) 

ให
ญ

่  
(6

01
-1

,5
00

) 

ให
ญ

่พิเ
ศษ

 
1,

50
1 

ขึ้น
ไป

 

1 ทุ่งควายกนิ แกลง แกลงบูรพา วัดเนนิเขาดิน  1/2559 1/2562    476   

2 กระแสบน แกลง แกลงบูรพา บ้านคลองป่าไม ้   1/2562    272   

3 บ้านนา แกลง แกลงบูรพา บ้านทุ่งเค็ด   1/2562    121   

4 ทางเกวียน แกลง อริยมงคล วัดพลง
ช้างเผือก 

  1/2562 2/2563     1,902 

5 วังหว้า แกลง อริยมงคล บ้านเนนิหย่อง   1/2562    196   

6 ห้วยยาง แกลง อริยมงคล วัดคงคา 
วราราม 

  1/2562    184   

7 ทางเกวียน แกลง อริยมงคล วัดหนอง
กันเกรา 

1/2547       723  

8 พังราด แกลง กรมหลวง
ชุมพรฯ 

วัดท่ากง  2/2561     131   

9 พังราด แกลง กรมหลวง
ชุมพรฯ 

วัดเกาะลอย   1/2562    174   

10 กองดนิ แกลง กรมหลวง
ชุมพรฯ 

วัดสุขไพรวนั   1/2562 1/2562    700  

11 กองดนิ แกลง กรมหลวง
ชุมพรฯ 

บ้านช าสมอ    2/2563   126   

12 กองดนิ แกลง กรมหลวง
ชุมพรฯ 

วัดเขาน้อย    2/2563  115    

13 คลองปูน แกลง กรมหลวง
ชุมพรฯ 

บ้านเนนิ
สมบูรณ ์

  1/2562 2/2563   173   

14 คลองปูน แกลง กรมหลวง
ชุมพรฯ 

วัดไตร 
รัตนาราม 

   2/2563  63    

15 คลองปูน แกลง กรมหลวง
ชุมพรฯ 

วัดคลองปูน    2/2563   226   

16 ปากน้ าประ
แสร์ 

แกลง กรมหลวง
ชุมพรฯ 

ชุมชนวดั
ตะเคียนงาม 

  1/2562 2/2563   566   

17 กร่ า/แกลง แกลง สุนทรภู ่ ชุมชนวดั 
กลางกร่ า 

  1/2562    518   

18 ชากโดน แกลง สุนทรภู ่ วัดบุนนาค   1/2562    132   

19 ชากโดน แกลง สุนทรภู ่ วัดเขากะโดน    2/2563  44    

20 ชากพง แกลง สุนทรภู ่ วัดพลงไสว   1/2562    125   

21 เนินฆอ้ แกลง สุนทรภู ่ วัดถนนกะเพรา   1/2562 1/2562 1/2561  114   

22 สองสลึง แกลง สุนทรภู ่ บ้านสองสลึง 3/2552  1/2562    341   

23 ห้วย 
ทับมอญ 

เขาชะเมา เชาชะเมา บ้านห้วย 
ทับมอญ 

 2/2561     248   
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ที่ ต าบล อ าเภอ 
เครือข่าย
การศึกษา 

โรงเรียน 

โรงเรียนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
รุ่น/ปี พ.ศ. 

จ านวนนักเรียน/ 
ขนาดโรงเรียน (คน) 

ดีป
ระ

จ า
อ า

เภ
อ 

(ใน
ฝัน

) 

ปร
ะช

าร
ัฐ 

คุณ
ภา

พต
 าบ

ล 

พื้น
ที่น

วัต
กร

รม
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็ก 
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) 
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) 
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ญ

่  
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-1
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00
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ญ

่พิเ
ศษ

 
1,

50
1 

ขึ้น
ไป

 

24 ห้วย 
ทับมอญ 

เขาชะเมา เขาชะเมา บ้านสีระมนั   1/2562    139   

25 ห้วย 
ทับมอญ 

เขาชะเมา เขาชะเมา บ้านน้ ากร่อย  3/2563  1/2562  87    

26 เขานอ้ย เขาชะเมา เขาชะเมา บ้านมะเดือ่   1/2562    194   
27 ช าฆ้อ เขาชะเมา เขาชะเมา บ้านช าฆอ้ 1/2547  1/2562    279   
28 น้ าเป็น เขาชะเมา เขาชะเมา บ้านสามแยก

น้ าเป็น 
  1/2562    328   

29 น้ าเป็น เขาชะเมา เขาชะเมา บ้านมาบ 
ช้างนอน 

   1/2562  71    

30 ชุมแสง วังจันทร ์ วังจันทร ์ บ้านชุมแสง 2/2550  1/2562     627  

31 ชุมแสง วังจันทร ์ วังจันทร ์ บ้านหนองม่วง    1/2562  112    
32 ชุมแสง วังจันทร ์ วังจันทร ์ บ้านแก่งหวาย    2/2563  92    
33 ป่ายุบใน วังจันทร ์ วังจันทร ์ วัดป่ายุบ   1/2562     192  
34 ป่ายุบใน วังจันทร ์ วังจันทร ์ ไทยรัฐวทิยา 

43 
3/2552      135   

35 พลงตา
เอี่ยม 

วงัจันทร ์ วังจันทร ์ บ้านคลอง 
บางบ่อ 

 3/2563  1/2562  98    

36 พลงตา
เอี่ยม 

วงัจันทร ์ วังจันทร ์ บ้านพลง 
ตาเอี่ยม 

  1/2562    306   

37 วังจันทร ์ วังจันทร ์ วังจันทร ์ ชุมชนบ้าน 
วังจันทน ์

  1/2562    195   

 
 

* ตาราง  5  แสดงข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวน 0 – 120 คน) 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
เครือข่าย
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

1 วัดพังราด พังราด แกลง กรมหลวงชุมพร 35 
2 วัดจ ารุง เนินฆ้อ แกลง สุนทรภู่ 36 
3 วัดเขากะโดน ชากโดน แกลง สุนทรภู่ 44 
4 บ้านน้ าเป็น น้ าเป็น เขาชะเมา เขาชะเมา 48 
5 บ้านเขาหินแท่น วังหว้า แกลง อริยมงคล 54 
6 บ้านชงโค วังจันทร์ วังจันทร์ วังจันทร์ 54 
7 วัดปากน้ าพังราด พังราด แกลง กรมหลวงชุมพร 56 
8 บ้านเต้าปูนหาย สองสลึง แกลง สุนทรภู่ 56 
9 บ้านเนินดินแดง วังหว้า แกลง อริยมงคล 58 

10 วัดกองดิน กองดิน แกลง กรมหลวงชุมพร 63 
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ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
เครือข่าย
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

11 วัดไตรรัตนาราม คลองปูน แกลง กรมหลวงชุมพร 63 
12 วัดเขาส ารอง กองดิน แกลง กรมหลวงชุมพร 64 
13 บ้านคลองทุเรียน ชากพง แกลง สุนทรภู่ 65 
14 บ้านเขาตาอ๋ิน ชุมแสง วังจันทร์ วังจันทร์ 69 
15 วัดเนินยาง คลองปูน แกลง กรมหลวงชุมพร 71 
16 บ้านมาบช้างนอน น้ าเป็น เขาชะเมา เขาชะเมา 71 
17 วัดสมอโพรง ชากพง แกลง สุนทรภู่ 75 
18 บ้านหนองไทร ทุ่งควายกิน แกลง แกลงบูรพา 77 
19 วัดทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง แกลงบูรพา 79 
20 บ้านมาบเหลาชะโอน ชากพง แกลง สุนทรภู่ 79 
21 วัดเนินทราย เนินฆ้อ แกลง สุนทรภู่ 83 
22 บ้านสองพ่ีน้อง สองสลึง แกลง สุนทรภู่ 84 
23 บ้านเนินสุขส ารอง ทุ่งควายกิน แกลง แกลงบูรพา 85 
24 บ้านน้ ากร่อย ห้วยทับมอญ เขาชะเมา เขาชะเมา 87 
25 บ้านแกง่หวาย ชุมแสง วังจันทร์ วังจันทร์ 92 
26 บ้านเขาตลาด พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ วังจันทร์ 97 
27 บ้านดอนส าราญ ทางเกวียน แกลง อริยมงคล 98 
28 บ้านคลองบางบ่อ พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ วังจันทร์ 98 
29 บ้านคลองไผ่ ชุมแสง วังจันทร์ วังจันทร์ 101 
30 บ้านเหมืองแร่ น้ าเป็น เขาชะเมา เขาชะเมา 101 
31 วัดชากมะกรูด กร่ า แกลง สุนทรภู่ 108 
32 บ้านหนองม่วง ชุมแสง วังจันทร์ วังจันทร์ 112 
33 บ้านห้วงหิน บ้านนา แกลง แกลงบูรพา 113 
34 วัดถนนกะเพรา เนินฆ้อ แกลง สุนทรภู่ 114 
35 วัดเขาน้อย กองดิน แกลง กรมหลวงชุมพร 115 

รวม 2,705 
 

      * หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2565 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

        * ตารางที่ 6  จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ าแนกตามประเภทและระดับการศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ประเภทความพิการ 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

รวม ร้อยละ 

บกพร่องทางการเห็น  - 5 - 5 0.96 
บกพร่องทางการได้ยิน  - 3 - 3 0.58 
บกพร่องทางสติปัญญา  4 21 2 27 5.18 
บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  - 10 - 10 1.92 
บกพร่องทางการเรียนรู้  - 431 20 451 86.56 
บกพร่องทางการพูดและภาษา  - 1 - 1 0.19 
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  - 3 - 3 0.58 
ออทิสติก  3 11 - 14 2.69 
ความพิการซ้ าซ้อน  - 7 - 7 1.34 

รวมทั้งสิ้น 7 492 22 521 100.00 
ร้อยละ 1.34 94.43 4.22 100.00  

 

 

     * หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2565 
 
 

 * ตารางที่ 7  จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามประเภทและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ประเภทด้อยโอกาส 
ก่อนประถม 

ศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

รวม ร้อยละ 

นักเรียนที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน  - - - - 0.00 
นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ  - - - - 0.00 
นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง  - - 1 1 0.02 
นักเรียนที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชน  

- - - - 0.00 

นักเรียนเร่ร่อน  - - - - 0.00 
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  - - - - 0.00 
นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย  - - - - 0.00 
นักเรียนที่ท างานรับผิดชอบตนเอง 
และครอบครัว  

- - - - 0.00 

นักเรียนยากจน  909 4,348 607 5,864 99.80 
นักเรียนที่ก าพร้า  1 10 - 11 0.18 

รวมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 910 4,358 608 5,876 100.00 
ร้อยละ 15.49 74.17 10.34 100.00  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

       *ตารางที่ 8 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุรายชั้น ปีการศึกษา 2564 
 

 
สาเหตุ 

 
 

       ชั้น 
 

ฐา
นะ

ยา
กจ

น 

มีป
ัญ

หา
คร

อบ
คร

ัว 

สม
รส

 

มีป
ัญ

หา
กา

รป
รับ

ตัว
 

ต้อ
งค

ดี/
ถูก

จับ
 

เจ
็บป

่วย
/อุ

บัต
ิเห

ตุ 

อพ
ยพ

ตา
มผ

ู้ปก
คร

อง
 

หา
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

นอ
อก

กล
าง

คัน
 ต

่อ 
นร

. ต
้นป

ี 

ประถมศึกษา
ปีที ่1 

- - - - - - 1 - - 1 16.67 

ประถมศึกษา
ปีที่ 2 

- - - - - - 3 - - 3 50.00 

ประถมศึกษา
ปีที่ 3 

- - - - - - 1 - - 1 16.67 

ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

- - - - - - - - - - 0.00 

ประถมศึกษา
ปีที่ 5 

- - - - - - 1 - - 1 16.67 

ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

- - - - - - - - - - 0.00 

รวม
ประถมศึกษา 

- - - - - - - - - - 0.00 

มัธยมศึกษา 
ปีที ่1 

- - - - - - - - - - 0.00 

มัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 

- - - - - - - - - - 0.00 

มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

- - - - - - - - - - 0.00 

รวม
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
- - - - - - - - - - 0.00 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 6 - - 6 100.00 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

                    * ตารางท่ี 9 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   
ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ 
 

 
รายการ 

ป.6 ศึกษาต่อ 

 
จ านวน  (คน) ร้อยละ 

 
นักเรียนสิ้นปี 2,091 100 

 
นักเรียนเรียนจบ 2,091 100 

 

ศึกษาต่อ 2,091 100 

 
  -  โรงเรียนเดิม 368 17.60 

      -  โรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. 1,619 77.43 

   -  โรงเรียนเอกชน 17 0.81 

   -  โรงเรียนพระปริยัติธรรม - 0.00 

   -  โรงเรียนสังกัด อปท. - 0.00 

   -  กศน. 19 0.91 

   -  อ่ืนๆ 68 3.25 

 ติดตามไม่ได้ - 0.00 
 
 

                    * ตารางท่ี 10 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564   
ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ 

รายการ 
ม.3 ศึกษาต่อ 

จ านวน  (คน) ร้อยละ 

นักเรียนสิ้นปี 345 100 

นักเรียนเรียนจบ 345 100 

ศึกษาต่อ 306 88.70 

     -  ม.4 76 24.84 

     -  อาชีวะศึกษารัฐบาล 88 28.76 

     -  อาชีวะศึกษาเอกชน  67 21.90 

     -  สถาบันอื่น ๆ (กศน.) 75 24.51 

ไม่ศึกษาต่อประกอบอาชีพ 39 11.30 

** หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2565 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

             
               
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาตามภารกิจ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ที่ผ่านมา ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ 
ถึงสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และนโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทุกระดับตลอดจน สภาพ 
ปัญหาปัจจุบัน และความต้องการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็นแนวทางการขับเคลื่อน การบริหารจัดการศึกษา
ตามภารกิจให้เกิดความส าเร็จ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้การเปลี่ ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
ระบบและกลไกการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไป อาทิเช่น การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น 
  กล่าวคือ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ฉบับนี้ ด าเนินการ
เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการบนบริบทที่เปลี่ยนแปลง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมขึ้น การพัฒนานวัตกรรมที่จะด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างกล ไก
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ก ากับดูแลสถานศึกษาที่มีสภาพและบริบทที่แตกต่างกันให้มีความพร้อม 
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  ปรับปรุงบทบาท
วิธีการท างานให้เชื่อมประสานกัน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างทีมงานคุณภาพ  ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้บูรณาการท างานร่วมกันทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื่อสร้างขีดสมรรถนะการใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุด
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

จากแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ บนเป้าหมายเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ ต้อง 

1. ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทุกคน 
๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องใส่ใจในการสร้างประสิทธิภาพ  
ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

3. ทุกภาคส่วนของจังหวัดต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  ต้องติดตามการท างานทุก
ประเด็น และรายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะ 

โดยน าความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มาปรับผลผลิตและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการให้เหนือ
ความคาดหวังที่สอดคล้อง สมดุล มีความลงตัวและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยนวัตกรรมทางการบริหารของ

การวิเคราะห์สถานภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ตามนโยบาย 10 อ คือ 1) อนามัยแข็งแรง ปลอดภัย 
2) อาชีพหลากหลาย 3) โอกาส เท่าเทียม ทั่วถึง 4) อนุบาลสมวัย 5) อ่านออก เขียนได้ 6) แอ็คทีฟเลินนิ่ง  
7)  อังกฤษสื่อสาร 8) อากัปกิริยาดี มีคุณธรรม 9) ไอซีทีก้าวไกล 10) องค์กรแห่งภูมิพลัง  

 
 

            
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2564 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เทียบกับ
ระดับประเทศ ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 11  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 
2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทียบ
กับระดับ 
ประเทศ 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ปีการ 
ศึกษา
2563 

ปีการ 
ศึกษา
2564 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ปีการ 
ศึกษา
2563 

ปีการ 
ศึกษา
2564 

 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ปีการ 
ศึกษา
2563 

 

ปีการ 
ศึกษา
2564 

ภาษาไทย 52.58 60.17 50.38 47.95 54.96 49.54 49.07 56.20 50.38 0.00 

คณิตศาสตร์ 36.30 29.93 36.24 31.60 28.59 35.85 32.90 29.99 36.83 -0.59 

วิทยาศาสตร ์ 37.99 40.84 34.17 34.30 37.64 33.68 35.55 38.78 34.31 -0.14 

ภาษาอังกฤษ 34.90 43.92 37.77 30.86 38.87 35.46 34.42 43.55 39.22 -1.45 

เฉลี่ยรวม 40.44 43.72 39.64 36.18 40.02 38.63 37.99 42.13 40.19 -0.55 

จากตารางจะเห็นได้ว่ า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ 
นักเรียนในสังกัด ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในภาพรวม มีคะแนนค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ รวมทุกกลุ่มสาระ  
ร้อยละ 0.55 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลงานการด าเนินงานที่ผ่านมา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

แผนภูมิที่ 1  เปรียบเทียบร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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ตารางท่ี 12  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 

2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทียบ
กับระดับ 
ประเทศ      

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ปีการ 
ศึกษา
2563 

ปีการ 
ศึกษา
2564 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ปีการ 
ศึกษา
2563 

ปีการ 
ศึกษา
2564 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ปีการ 
ศึกษา
2563 

ปีการ 
ศึกษา
2564 

ภาษาไทย 54.79 53.8 49.88 55.91 55.18 52.13 55.14 54.29 51.19 -1.31 

คณิตศาสตร์ 25.30 22.42 20.68 26.98 25.82 24.75 26.73 25.46 24.47 -3.79 

วิทยาศาสตร ์ 29.82 28.87 29.66 30.22 30.17 31.67 30.07 29.89 31.45 -1.79 

ภาษาอังกฤษ 29.10 28.75 25.95 32.98 34.14 30.79 33.25 34.38 31.11 -5.16 

เฉลี่ยรวม 34.75 33.46 31.54 36.52 36.33 34.84 36.30 36.01 34.56 -3.01 

   จากตารางจะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม มีคะแนนค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ รวมทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 3.01  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 
 

ตารางท่ี 13 แสดงร้อยละที่เพ่ิมขึ้น/ลดลงของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น/        
ลดลงจาก        

ปีการศึกษา 
2563 
(+/-) 

เข้าสอบ 
(คน) 

ผลการ
ทดสอบ 

ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
เข้าสอบ 

(คน) 

ผลการ
ทดสอบ 

ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 1528 1138 74.48 1230 624 50.73 -31.88 

คณิตศาสตร์ 1528 490 32.07 1230 158 12.85 -59.94 

วิทยาศาสตร์ 1528 129 8.44 1229 127 10.33 22.40 

ภาษาอังกฤษ 1528 335 21.92 1229 247 20.10 -8.33 

คะแนนเฉลี่ยรวม 34.23 คะแนนเฉลี่ยรวม 23.51 -31.33 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

   จากตารางจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2564 จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ตั้ งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระลดลง  
จากปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 31.33 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2563 และ 2564 

 
ตารางท่ี 14  แสดงร้อยละที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 ร้อยละที่
เพิ่มข้ึน/        
ลดลงจาก       

ปีการศึกษา 
2563 

เข้าสอบ 
(คน) 

ผลการ
ทดสอบ

ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
เข้าสอบ 

(คน) 

ผลการ
ทดสอบ 

ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 258 163 63.18 155 130 83.87 32.75 
คณิตศาสตร์ 258 7 2.71 154 0 0.00 -100.00 
วิทยาศาสตร์ 258 5 1.94 155 1 0.65 -66.71 
ภาษาอังกฤษ 258 3 1.16 155 4 2.58 121.94 

คะแนนเฉลี่ยรวม 17.25 คะแนนเฉลี่ยรวม 21.81 12.25 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

  จากตารางจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2564 จ านวนนักเรียนทีมีคะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 
จากปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 12.25 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2563 และ 2564 
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ตารางท่ี 15  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

ความ 
สามารถ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทียบ 
กับระดับ 
ประเทศ 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการ 
ศึกษา 
2562 

ปีการ 
ศึกษา 
2563 

ปีการ 
ศึกษา 
2564 

ปีการ 
ศึกษา 
2562 

ปีการ 
ศึกษา 
2563 

ปีการ 
ศึกษา 
2564 

ปีการ 
ศึกษา 
2562 

ปีการ 
ศึกษา 
2563 

ปีการ 
ศึกษา 
2564 

ภาษาไทย (Thai 
Language) 49.03 48.72 54.11 46.00 47.76 55.48 46.46 47.46 56.14 -2.03 

คณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 49.92 40.20 44.73 45.64 41.30 48.73 44.94 40.47 49.44 -4.71 

ด้านเหตุผล 
(Reasoning 
Abilities) 

ไม่มีการจัดสอบ 

เฉลี่ย 49.47 44.46 49.42 45.82 44.53 52.11 45.70 43.97 52.80 -3.38 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

  จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.38 

แผนภูมิที ่5 เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
จ าแนกตามความสามารถท้ัง 2 ด้าน  

 
 

 

ตารางท่ี 16  แสดงผลการประเมิ นความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน  (Reading Test : RT)  
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างปีการศึกษา 2563 -  2564 

รายการ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

สพป.ระยอง 
เขต 2 

ประเทศ ความต่าง 
(+/-) 

สพป.ระยอง 
เขต 2 

ประเทศ ความต่าง 
(+/-) 

การอ่านออกเสียง  75.37 74.14 1.23 63.70 69.95 -6.25 

การอ่านรู้เรื่อง 73.20 71.86 1.34 73.69 72.79 0.90 

รวม 2 สมรรถนะ 74.29 73.02 1.27 68.76 71.38 -2.62 

  จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวม 2 สมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  
คิดเป็นร้อยละ 2.62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวม 2 สมรรถนะ
ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ 

 
 

ตารางที่ 17   แสดงสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562 

ที ่ ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

1 ภาษาไทย  95 53 16 164 

2 คณิตศาสตร ์ 40 28 29 97 

3 วิทยาศาสตร ์ 53 7 2 62 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  73 5 - 78 

5 สุขศึกษา และพลศึกษา  12 6 7 25 

6 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ 71 31 3 105 

7 ศิลปะ-ดนตร ี 126 30 5 161 

8 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ 8 1 1 10 

9 ภาษาต่างประเทศ  63 12 1 76 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  24 3 2 29 

11 คอมพิวเตอร ์ 35 - 1 36 

12 หุ่นยนต ์ 13 - 1 14 

13 การงานอาชีพ  49 2 - 51 

14 ปฐมวัย  29 6 1 36 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ที ่ ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

15 เรียนรวม - ภาษาไทย  10 - - 10 

16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 - - 6 

17 เรียนรวม - ศิลปะ  23 - - 23 

18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 13 - - 13 

รวม 743 184 69 996 

   จากตารางจะเห็นได้ว่า การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด 996 เหรียญ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้รับเหรียญ
รางวัลสูงสุด จ านวน 164 เหรียญ และกลุ่มสาระเรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเหรียญ
รางวัลน้อยที่สุด จ านวน 6 เหรียญ  

ตารางที่ 18   แสดงสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 

ที่ กลุ่มสาระ 
จ านวน
กิจกรรม 
ที่ส่งเข้า
แข่งขัน 

รางวัล
ชนะเลิศ 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ
อ้นดบั 1 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ
อันดบั 2 

เหรียญ 
ทอง 

เหรียญ 
เงิน 

เหรียญ 
ทองแดง 

รวม
ได้รับ
รางวัล 

1 ภาษาไทย  15 - - 1 4 5 5 14 
2 คณิตศาสตร์  19 - 1 - 2 5 5 12 
3 วิทยาศาสตร์  15 - -  1 3 7 11 

4 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  17 - - 1 15 2 - 17 

5 
สุขศึกษา  
และพลศึกษา  6 - - - 2 3 - 5 

6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์  15 - 3 - 11 3 1 15 
7 ศิลปะ-ดนตรี  34 - - - 14 15 4 33 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์  5 - - - 1 4 - 5 
9 ภาษาต่างประเทศ  9 - - - 2 5 1 8 

10 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  8 - - - 1 3 3 7 

11 คอมพิวเตอร์  11 - - - 2 4 3 9 
12 หุ่นยนต์  6 - - - 1 4 1 6 
13 การงานอาชีพ  18 - - - 14 4 - 18 
14 ปฐมวัย  2 - - -  1 1 2 

15 
เรียนรวม - 
ภาษาไทย  6 - - - 3 2 - 5 

16 เรียนรวม - สังคม 1 - - -  1 - 1 
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ที่ กลุ่มสาระ 
จ านวน
กิจกรรม 
ที่ส่งเข้า
แข่งขัน 

รางวัล
ชนะเลิศ 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ
อ้นดบั 1 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ
อันดบั 2 

เหรียญ 
ทอง 

เหรียญ 
เงิน 

เหรียญ 
ทองแดง 

รวม
ได้รับ
รางวัล 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 เรียนรวม - ศิลปะ  10 - 1 - 1 5 3 9 

18 
เรียนรวม – การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  9 - - - 3 4 1 8 

รวม 206 - - 2 77 73 35 185 

     จากตารางจะเห็นได้ว่า การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 
206 กิจกรรม ได้รับเหรียญรางวัล จ านวน 185 เหรียญ โดยกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี ได้รับเหรียญรางวัลสูงสุด 
จ านวน 33 เหรียญ และกลุ่มเรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเหรียญรางวัลน้อยที่สุด 
จ านวน 1 เหรียญ  

  จากการบริหารจัดการที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  ผลการทดสอบ O-NET  
- ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.44 อยู่ในกลุ่ม

คุณภาพดีมาก  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.75 อยู่ในกลุ่มคุณภาพพอใช้    
- ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การทดสอบ 

O-NET เป็นการให้นักเรียนสมัครสอบโดยความสมัครใจ การประกาศผลจึงไม่มีการจัดอันดับคะแนน 
- ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การทดสอบ 

O-NET เป็นการให้นักเรียนสมัครสอบโดยความสมัครใจ การประกาศผลจึงไม่มีการจัดอันดับคะแนน 

ผลการทดสอบ NT  
- ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 35 ของประเทศ 
- ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การทดสอบ 

NT เป็นการให้นักเรียนสมัครสอบโดยความสมัครใจ การประกาศผลจึงไม่มีการจัดอันดับคะแนน 
- ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การทดสอบ 

NT เป็นการให้นักเรียนสมัครสอบโดยความสมัครใจ การประกาศผลจึงไม่มีการจัดอันดับคะแนน 

ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ)  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 4.57 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยรวม  

6 นโยบาย ระดับคุณภาพ 4.44 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้ วัด ทุกนโยบาย/
ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ร้อยละ 100 การแปลผล คือ บรรลุ 
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- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ทุกนโยบาย/
ตัวชี้วัด ส่วนมากด าเนินการได้ร้อยละ 100 การแปลผล คือ บรรลุ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยรวม  
7 ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 4.57 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

ผลการประเมินการรายงานผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) คะแนนเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.71 อยู่ในระดับ
มาตรฐานขั้นสูง 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) คะแนนเฉลี่ย 4.50423 คิดเป็นร้อยละ 90.08 อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) คะแนนเฉลี่ย 4.53686 คิดเป็นร้อยละ 90.74 อยู่ในระดับ
คุณภาพ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) (รอผลคะแนน)  

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
  - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คะแนนเฉลี่ย 81.53 อยู่ในอันดับที่ 176 ของประเทศ  
  - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้คะแนนรวม 78.07 อยู่ในระดับ B (ผลการประเมิน 
ไม่ผ่าน) อยู่ในอันดับที่ 180 ของประเทศ 
  - ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนนรวม 95.95 อยู่ในระดับ AA (ผลการประเมิน
ผ่าน) อยู่ในอันดับที่ 59 ของประเทศ 

- ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้คะแนนรวม 92.93 อยู่ในระดับ A (ผลประเมินผ่าน) 
อยู่ในอันดับที่ 213 ของประเทศ 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

- ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๗) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
มีค่าเฉลี่ย ๘๙.๐๐ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
   - ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕60) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
อยู่ในระดับ ดีมาก 

- ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕60) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
อยู่ในระดับ ดีมาก 

- ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คะแนนของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ระดับคุณภาพ 4 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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- ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คะแนนของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ระดับคุณภาพ 4 อยู่ในระดับ ดีมาก 

- ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รอผล) 

  การด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  มุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น และการน านโยบายปฏิบัติสู่ความ 
เป็นเลิศ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพ  บนความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกระดับ ประธานเครือข่ายการศึกษา คณะบุคคล 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นพลังขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 



25 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ส่วนที ่2 
ความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

   

  มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย  
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล   
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว 
 แผนระดับที่  2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
 แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น      
การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
(พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง (พ.ศ.2566 – 2570) 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  โดยได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม  
และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบ
ติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้  

1. แผนระดับท่ี 1 
    1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
 1.1 เป้าหมาย  
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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    1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  วิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียน
พิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
 2.1 เป้าหมาย  
    สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน       
2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษาส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับ
พ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียง
โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และ        
ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 
 3.1 เป้าหมาย  
    บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
    การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 3.3  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
     การพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
มิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ ห าใน กลุ่ ม เป้ าห ม าย  ซึ่ งจ ะส่ งผ ล ให้ ป ระ เท ศ ไท ย  มี ค วามมั่ น ค งใน ระยะยาวต่ อ ไป 
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  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
 4.1 เป้าหมาย  
  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
          1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส  
          2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
          3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงาน  
ที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
    2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 2.1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
          1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมาย มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  ที่พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้อง กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
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  2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21  2) เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู” 
ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

    เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมาย มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ     
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียน
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วม
ของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

 3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
     เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมาย มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา/
แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการส ารวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม ความคิดเห็นผู้บริหาร  ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถ
พิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และเป็นพ่ีเลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริม
ให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ก ารพ ัฒ น าผู ้ม ีค ว ามส าม ารถพ ิเศ ษ           
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย      
การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา         
ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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 2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     การบรรลุ เป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานพัฒนาผู้ เรียน 
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
     เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลน
ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขต
พ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

 2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
  1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
      เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
     แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
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     เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิ เศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส  
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือ เด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
 2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
     แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
    เป้าหมายของแผนย่อย 
    1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
    2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
และพัฒนาประเทศ 
    การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การ     
จัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และ        
รู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบ
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการ  
คืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย    
มีความม่ันคงต่อไป 
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 2.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นคนไทย 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
    การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณ ค่า 
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 
 2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการ
เป็นพลเมืองที่ด ี
     แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง 
     เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้ าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริม 
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี เหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
      การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้าน  
การทุ จ ริ ต  พั ฒ นาน วั ตกรรมการสร้ า ง เครื อ ข่ ายและการมี ส่ วน ร่ วม ใน การต่ อต้ านก ารทุ จ ริ ต  
และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต 
และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
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  2.2   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   หมุดหมายการพัฒนา  
    1. หมุดหมายที่  12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่ งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 
การพัฒนาแห่งอนาคต (หลัก) 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ         
ที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน   
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
      ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8     
เมื่อสิ้นสุดแผน 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน  
มีอุปนิสัยที่ดี โดย 
        1) การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ 
เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี 
        2) การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ 
มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถท างานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ   
ด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก 
ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้าน
ก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
        3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่
เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ 
        4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย 
ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส่งต่อไปยัง
สถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนัก
รู้ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน โดย 
        1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังท างานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูง   
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยน าร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และ             
มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
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        2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของตลาดงานมีงานท าและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ 
        3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้ งในด้านปริมาณและคุณภาพ         
โดยวางแผนจ านวนความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อม        
ด้านวิชาการและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ 
พัฒนาระบบการคัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช”         
ที่อ านวยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 
        4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพ
จริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้ เรียน        
เป็นรายบุคคล ที่เชื่อมโยงสู่การท างานในอนาคต 
        5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (1) การแก้ไขภาวการณ์ถดถอย         
ของความรู้ในวัยเรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม            
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนว            
ให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้          
การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและ
สร้างสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืน ฐาน     
ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน      
ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมอง
ของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เพ่ือการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติดการพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพ       
ของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ 
(4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นส าคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ (5) การกระจายอ านาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษา    
มีความเป็นอิสระในการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุน          
เพ่ือการศึกษา (6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ          
ฝึกประสบการณ์ท างานวิจัยในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริมการท างานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพ (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย            
โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออก
กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และ
องค์การที่ไม่แสวงหาก าไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้ง
สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องค าพิพากษา 
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        6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็น
พ้ืนฐานของสังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและน าเสนอ    
ความเป็นไทยสู่สากล 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนช่วงวัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะ  
ที่จ าเป็นและเชื่อมโยงกับโลกของการท างานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย 
        1) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามอุปสงค์    
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษา มาตรฐาน         
การอุดมศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและระดมทรัพยากร
จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
        2) ส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการแก้ปัญหาภาวการณ์ถดถอย
ของการเรียนรู้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการท างานตลอดชีวิตด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล สร้างและขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกลไกนวัตกรรมการศึกษาข้ันสูง เพื่อผลิตก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
บุคลากรรองรับการพัฒนาที่เข้าใจบริบทสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
        3) การเชื่อมโยงระบบและกลไกการท างานวิจัย ของเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความ
เป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในระดับโลกท างานพัฒนาและ      
ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาท างานร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา
ท างานวิจัยร่วมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตและบริการให้สามารถปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือน 
เพ่ือการเตรียมพร้อมส าหรับโลกอนาคต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ
และเชื่อมโยงกับโลกของการท างานในอนาคต โดย 
        1) ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม  
ทั้งการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และ           
การพัฒนาทักษะเดิมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน โดยให้สถาบันการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนส ารวจข้อมูลและจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นในการท างานและการใช้ชีวิต โดยมีการปรับ
กฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและรูปแบบการท างานในอนาคตและประชาชนควรได้รับเครติตในทักษะอนาคต เพ่ือใช้พัฒนา
ทักษะในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ 
        2) การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการเข้าสู่
เส้นทางอาชีพเข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้ เกิดความสะดวก            
แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะสามารถต่อยอดสู่การท างาน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี      
การรับรองมาตรฐาน รวมถึงการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการในพ้ืนที่ 



35 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

        3) ปรับรูปแบบการท างาน ในการใช้ เทคโนโลยี ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด  
มีความคล่องตัวในการท างานได้ทุกที่ และสร้างวัฒนธรรมการท างานในทุกองค์กรที่ส่งเสริมให้คนเก่งได้แสดง
ความสามารถและแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร 
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน เพ่ือให้แรงงานมีความม่ันคงและปลอดภัย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดย 
        1) พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนา
สังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนต่างวัย และส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท างานตามศักยภาพ 
รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาความรู้ สมรรถนะทางดิจิทัล ทักษะทาง
ธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
        2) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของผู้สู งอายุ            
ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ      
แก่คนวัยอ่ืน ๆ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
        1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
พ้ืนที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยก าหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
เพ่ือให้สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่
เสมือนจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์    
อันเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่น
เพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตาและ    
ผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาท่ีเข้าถึงได้ 
        3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัว และ
เปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
        4) ก าหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ  การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรม
ส าหรับคนทุกกลุ่มการจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้
เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก าหนดเงื่อนไข
การให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถ
เรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดท าข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการ เรียนรู้          
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ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ          
ที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 
    2. หมุดหมายที่  9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม        
ที่เพียงพอ เหมาะสม 
     เป้าหมายการพัฒนา 
      เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
       ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่า                  
ร้อยละ 70 
       ตัวชี้วัดที่  1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหา
พัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
        กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ               
ที่มีคุณภาพ จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพและพ้ืนที่
เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
    3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
      ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
      ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์            
ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืน
ให้บริการแทนโดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีความ
จ าเป็นที่ภาครัฐต้องด าเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เข้ามาด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ            
ในลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่มี          
การร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงในการด าเนินการ 
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       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการ
บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของภาครัฐจากการควบคุม       
มาเป็นการก ากับดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับ
กระบวนการท างานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงาน    
ให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ โดยก าหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐ    
ยังต้องด าเนินการให้ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้ งแต่ระดับนโยบาย                 
แผนงบประมาณ ก าลังคนและการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
      กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ในอนาคต 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตราก าลัง 
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของส่วนราชการและ
จังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจของส่วนราชการและ
การบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ
พร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปด าเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดกลไกที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถปรับเปลี่ยนการท างานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็ว
เป็นอันดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและน าไปประกอบการ
ตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดท าข้อมูล
ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการ
จัดเก็บที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน 
เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อสาธารณะในการใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการท างานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการท างานที่หมดความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็น
น้อย น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และ              



38 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

การติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดว ก 
รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการท างานแบบดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและ
รักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร 
และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
โดยจะต้องทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมตลอดจน
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นต าแหน่งงานหลักที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบ
สัญญา หรือรูปแบบการท างานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพเพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือ
ผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม 
รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม 
องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อน
ศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับ
บุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้
เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศกลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นและ
พัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
โดยภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ในการสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการท างานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงรวมทั้งก าหนดให้มีหน่วยงานกลางด าเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิกกฎหมาย
ที่หมดความจ าเป็น ซ้ าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ของภาครัฐ
โดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ด าเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศที่มีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จ าแนกประเภทตามการ
ใช้งานของผู้ใช้บริการ 
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2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  2.3.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย        
ในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   3. ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษา
ต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
   4. กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน 
ในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
  2.3.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน 
   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
   3. ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้
ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  2.3.4 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   3. ตัวชี้วัด ดัชนีชีว้ัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
   4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจรติ เพ่ือสร้างคา่นิยมต่อต้าน และปฏิเสธ
การทุจริต 

3. แผนระดับท่ี 3 

    3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึง

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ             
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา     
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม   
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ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย           
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม     
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษา      
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที ่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที ่ 12          
การพัฒนาการเรียนรู้   

    3.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
           กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นว่า
สถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น        
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ       
การจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซาติ         
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือเป็นการรวมพลังในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแล และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระตับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง     
มีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3) ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพ          
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 3.3 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยน ากรอบ
แนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู้ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13           
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(พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 และแผน
ระดับ 3 ประเด็นอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหรือเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทาง
หรือมาตรการการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 
– 2570) เพ่ื อก าหนดทิ ศทางการจั ดการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน ให้ สามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลง 
ที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับสามารถ 
น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป โดยการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
ภายใต้กลยุทธ์ 4 เรื่อง กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
 3.4 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน ได้ จั ดท าแผน ปฏิ บั ติ ราชการระยะ 5  ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 
2 5 7 0 ) แ ผ น ก ารศึ ก ษ าแ ห่ งช าติ  พ .ศ . 2 5 6 0  - 2 5 7 9  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร ระย ะ  5  ปี   
(พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน โดยก าหนดกลยุทธ์หน่วยงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการส าคัญ 
ภายใต้กลยุทธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา   
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ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใช้ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 

 3.6 ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2566 – 2570) 
     แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2566 - 2570) เน้นการให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดระยอง ร่วมด าเนินงาน
ตามกระบวนการและขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะส่งผล
ให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิเคราะห์ทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง ได้น ากฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)         
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566-2570 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 นโยบายและจุด เน้นกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง มาเชื่ อมโยงกับ                            
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดระยอง จึงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดระยอง ที่มีความสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดระยอง มีเอกภาพในเชิงนโยบาย 
ด าเนินการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ด้วยเป้าประสงค์เดียวกัน ไม่ว่าหน่วยงานทางการศึกษานั้นจะสังกัด
ภาครัฐ เอกชน หรือท้องถิ่น การจัดการศึกษาจะต้องให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและตอบสนอง                
ความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ ดังนี้ 
         วิสัยทัศน์                                                                                              .  
        “การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เท่าทัน ที่ตอบโจทย์บริบทระยอง             
ร่วมสร้างระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ คนมีวินัย และเป็นต้นแบบในการผลิต พัฒนาก าลังคน สู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง”  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่บูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของ

สถาบัน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตและมีงานท าสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. จัดการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ มีองค์ความรู้ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  

3. สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์                                                                                                     
          คนทุกช่วงวัยมีองค์ความรู้ ได้รับการศึกษาตลอดทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม  
มีวินัย  มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีงานท า สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

ประเด็นยุทธศาสาตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 
4. นโยบายที่เกี่ยวขอ้ง 
 4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
        ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของ
ประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก          
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค  7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้     
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  11) การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ  12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน  
ของเศรษฐกิจโลก  4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า  9) การแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน     
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น
ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2.4.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
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ประเมินผลการด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป  
       1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
         1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่ พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
         1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ ใน            
ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
    2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
         2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
     2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้ง              
การเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า  
     2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ 
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  
     2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้ เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
     2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น                      
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
         2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้ เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม              
ที่หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
สอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
     2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพ่ือให้
เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
     2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม              
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 



45 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อน
ที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                      2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัว
ผู้เรียน  
    3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
         3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 
         3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา
เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
         3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
    4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า  
     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
ก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill    
Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพใน
รูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency)   
     4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Startup) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
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ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครฐัและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
     4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงาน
ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young 
Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
         4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า          
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
     4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้  
(Credit Bank) ได้  
    5. การส่งเสริมสนับสนุน วิชาชีพครู  บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ     
         5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา  
         5.3 พั ฒ น าค รู ให้ มี ค ว าม พ ร้ อ ม ด้ าน วิ ช าก ารแ ล ะทั ก ษ ะก ารจั ด ก าร เรี ย น รู้  
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้   
การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  
          5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  
     5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่
กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
    6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
     6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   
     6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
         6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   
ความจ าเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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         6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ  
         6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
    7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการด าเนินการจัดท า
กฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้าง
การรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                   
โดยด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามล าดับ 
   4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่  (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว               
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
   2.4.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    1. ด้านความปลอดภัย 
     1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ 
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
     1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างภูมิคุ้ มกั น  การรู้ เท่ าทันสื่ อและเทคโนโลยี  ในการด าเนินชีวิตวิถี ใหม่                  
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
    2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค 
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
     2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โตยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
    3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นฟ้ืนฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพชองสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการและบริบท 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิด
ขั้นสูงมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน       
โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน
รวมทั้ งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า 
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วย
กิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบกรณ์ต่ง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ 
    4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็น
ฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
     4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร        
จัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน ใช้นวัตกรรม         
ในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ทุกระดับเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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     4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal) 

    จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
– 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
     2. เสริมสร้างระบบในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
     3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและ
เด็กพิการที่คันพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
     4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง          
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
     5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและ         
การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
     6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้ เรียน (Assessment for Learning)  
ทุกระดับ 
     7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโร งเรียนที่อยู่ ในพ้ืนที่สู ง  
ห่างไกลและถ่ินทุรกันดาร 
     8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
     9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โตยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   2.4.4 นโยบายเร่งด่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 
10 สู่การปฏิบัติ 
     2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
      ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม
จริยธรรม 
     3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน 
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ
สภานักเรียน 
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     4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
     5. Active Learning 
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     6. พาน้องกลับมาเรียน 
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“ 
     7. โรงเรียนคุณภาพ 
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนคุณภาพ) 
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
     8. Learning loss    
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ของผู้เรียน  
     9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 
      ตัวชี้ วัด ระดับความส าเร็จของการน าผล RT หรือ NT หรือ O-NE T หรือผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     10. ความปลอดภัย 
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหาร
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ตัวชี้ วัดเพิ่มเติม ระดับความส าเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่ เป็นเลิศ 
ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 

4.7 ทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง 

  วิสัยทัศน์ 
   “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองเป็นพ้ืนที่วิจัยปฏิบัติการเพ่ือเปลี่ยนแปลง 
การจัดการศึกษาของประเทศ สู่การสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ในโลกยุคดิจิทัล” 

พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอื่น 
   2. ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
   3. ส่งเสริมการกระจายอ านาจและให้ อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   4. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
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  เป้าประสงค์ 
   1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และมีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอื่น 
   2. ไม่มีเด็กตกหล่นในเขตบริการของสถานศึกษา 
   3. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีข้อเสนอยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
   4. มีกลไกในการจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ค้นหา ปรับ เปลี่ยน” สถานศึกษาน าร่องให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ 
   เป้าหมายที่ 1 ภายใน 1 ปี สถานศึกษาน าร่องค้นหาจุดเน้นในการจัดการศึกษาที่
ตอบโจทย์บริบทพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด   
   1. สถานศึกษาน าร่องระบุวิสัยทัศน์ (Vision) แนวคิด (School concept) และ
เป้าหมาย (Goals) ในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์บริบทพ้ืนที ่
   เป้าหมายที่ 2 ภายใน 2 ปี สถานศึกษาน าร่องปรับปรุงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด   
   1. สถานศึกษาน าร่องระบุจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
   2. สถานศึกษาน าร่องมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมี
ความเป็นไปได้สูง 
   3. สถานศึกษาน าร่องมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบโจทย์บริบทพ้ืนที่ 
   เป้าหมายที่ 3 ภายใน 3 ปี สถานศึกษาน าร่องเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   ตัวช้ีวัด   
   1. ผู้บริหารสถานศึกษาน าร่องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   2. ครูผู้สอนในสถานศึกษาน าร่องเป็นโคชและจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
   3. สถานศึกษาน าร่องมีและใช้หลักสูตรเน้นสมรรถนะ 
   4. สถานศึกษาน าร่องมีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   5. สถานศึกษาน าร่องมีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Formative Assessment) 
   6. ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ ตามเป้าหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ค้นหา ปรับ เปลี่ยน” ขีดความสามารถของหน่วยงานทางการศึกษาใน
การส่งเสริมสถานศึกษาน าร่อง 
   เป้าหมายที่ 1 ภายใน 1 ปี หน่วยงานทางการศึกษาค้นหาปัจจัยเอื้อ ปัญหาและ
อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมสถานศึกษาน าร่อง 
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ตัวช้ีวัด   
   1. หน่วยงานทางการศึกษาระบุปัจจัยเอ้ือ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการ
ส่งเสริมสถานศึกษาน าร่องสอดคล้องกับการด าเนินงานของสถานศึกษาน าร่อง (หมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562) 

  2. หน่วยงานทางการศึกษามีแผนขับเคลื่อนสถานศึกษาน าร่องที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมาย และแนวคิดของสถานศึกษาน าร่อง 
   เป้าหมายที่ 2 ภายใน 2 ปี หน่วยงานทางการศึกษาปรับปรุงองค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อการส่งเสริมสถานศึกษาน าร่อง 
   ตัวช้ีวัด   
   1. หน่วยงานทางการศึกษาระบุแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ           
การส่งเสริมสถานศึกษาน าร่อง (หมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562) 
   เป้าหมายที่ 3 ภายใน 3 ปี หน่วยงานทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
จัดการที่ส่งเสริมสถานศึกษาน าร่อง (หมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562) 
   ตัวช้ีวัด   
   1. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   2. บุคลากรในหนว่ยงานทางการศึกษาเป็นโคช้และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
   3. หน่วยงานทางการศึกษาให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาน าร่องในการสร้างและ
ใช้หลักสูตรเน้นสมรรถนะ 
   4. หน่วยงานทางการศึกษามีกลไกในการสร้างภาคีเครือข่ายให้กับสถานศึกษาน าร่อง 
   5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Formative 
Assessment) สถานศึกษาน าร่อง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาน าร่อง 
   เป้าหมายที่ 1 ภายใน 1 ปี สถานศึกษาน าร่องทุกแห่งมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
   ตัวช้ีวัด   
   1. สถานศึกษาน าร่องและภาคีเครือข่ายจัดท าข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมด้านบุคลากร วิชาการ และงบประมาณ 
   เป้าหมายที่ 2 ภายใน 2 ปี สถานศึกษาน าร่องทุกแห่งและภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
   ตัวช้ีวัด   
   1. สถานศึกษาน าร่องและภาคีเครือข่ายก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
   2. สถานศึกษาน าร่องและภาคีเครือข่ายมีระบบการบริหารจัดการร่วมกัน 
   3. สถานศึกษาน าร่องและภาคีเครือข่ายมีระบบการติดต่อสื่อสารร่วมกัน 
   เป้าหมายที่ 3 ภายใน 3 ป ีสรา้งและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างยั่งยืน 
   ตัวช้ีวัด   
   1. ภาคีเครือข่ายจัดตั้งกลุ่ม กองทุน จิตอาสา สนับสนุนสถานศึกษาน าร่อง 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ ๓ 
แนวทางการบริหารจัดการศึกษา 

 

การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ที่ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนการด ารงชีวิตในรูปแบบ New Normal การพัฒนาประเทศไทย   
ตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จุดเน้นส าคัญ 
คือ การจัดการศึกษาในวิถี  New Normal ที่ต้องปรับเปลี่ยน แนวคิด วิธีการ การบริหารของผู้บริหาร 
การจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เหตุการณ์ในสถานการ ณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นจุดเริ่มต้น เพ่ือให้การด าเนินการ 
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

กรอบแนวคิดในการบริหารงานการศึกษา “การจัดการศึกษาเพ่ือการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมพร้อมอยู่ในศตวรรษที่ ๒๑” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามภารกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ตอบสนอง
ต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดระยองในพ้ืนที่นวัตกรรม เป็นกรอบการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการสามารถตอบสนองละการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ที่เกิดจากการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการจัดการศึกษา ร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์  
 

“ส านักงานเขต พื้นที ่ก ารศึกษา เป็นผู ้น าแห่งนวัตกรรมการจัดการศึกษา  มุ ่ง ให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่วิถีพอเพียง” 

 

พันธกิจ 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๖. น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 
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ค่านิยมองค์การ  
 

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม น้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

นโยบาย 
 

1. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนในทุกด้าน 
2. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพของผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ 
๕. ส่งเสริมสถานศึกษาให้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่วิถีพอเพียง 
 

จุดเน้น 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรดิจิทัล บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย และผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในทุกด้าน 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
5. เน้นการบรหิารจัดการแบบมีส่วนรว่มตามหลักธรรมาภบิาล ประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
๖. สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่วิถีพอเพียง 
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ส่วนที่ 4 

สรุปโครงการ/งบประมาณ 
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ล ำดับ รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม
   งบบริหำรงำนประจ ำ

1 ค่าสาธารณูปโภค 180,000    180,000      180,000   180,000    720,000      
2 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000     60,000        60,000     60,000      240,000      
3 ค่าเช่าท่ีดิน 15,000     15,000        15,000     15,000      60,000        
4 ค่าเช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ , เคร่ืองถ่ายเอกสาร 39,000     39,000        39,000     39,000      156,000      
5 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 25,000     25,000        25,000     25,000      100,000      
6 ค่าวัสดุ 15,000     15,000        15,000     15,000      60,000        
7 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว๊บไซด์ -          -            37,000     -           37,000        
8 ค่าซ่อมแซมบ ารุงอาคารสถานท่ี , ครุภัณฑ์ 50,000     8,000         8,000      8,000        74,000        

รวม 384,000   342,000     379,000  342,000    1,447,000   
   งบอัตรำจ้ำง

9 ลูกจ้างส านักงาน / ยาม 275,000    275,000      231,145   231,145    1,012,290    
รวม 275,000   275,000     231,145  231,145    1,012,290   

   งบบริหำรจัดกำร
10 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (กรณีไม่มีกำรเขียนโครงกำร

รองรับ เน่ืองจำกเป็นงำนเร่งด่วน)
8,000       8,000         8,000      8,000        32,000        

11 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ของ ผอ.สพป., รอง ผอ.
สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย ฯลฯ

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

12 ค่าเบ้ียเล้ียง ภายในจังหวัด -          -            -         -           -            

13 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคให้โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 
(สพป.รย.2 ใช้น้ าของโรงเรียน)

6,000       6,000         6,000      6,000        24,000        

14 ค่าของท่ีระลึกงานเกษียณ -          -            -         41,250      41,250        

รวม 24,000    24,000       24,000    65,250     137,250     
รวมท้ังหมด 683,000   641,000     634,145  638,395    2,596,540   

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (งบประจ ำฯ) ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

ส่วนท่ี 4
สรุปโครงการ/งบประมาณ

กลุ่มงานพื้นฐาน (งบประจ า)



งบประมาณท่ีต้ังไว้  จ านวน  5,000,000 บาท จัดสรร ดังน้ี

1 จัดสรรส ำหรับงบประจ ำ       2,596,540 

2 จัดสรรส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ (จ ำนวน 48 โครงกำร)      1,535,480 

3 จัดสรรส ำหรับเครือข่ำยกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ (จ ำนวน 7 โครงกำร)         410,000 

4 ส ำรองไว้ส ำหรับกรณีเร่งด่วน หรือชับเคล่ือนนโยบำย           457,980 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

1 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2          33,000       6,000       9,000       9,000       9,000 6 20 12 4 4 กลุ่มอ ำนวยกำร

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ศึกษำนิเทศก์และบุคำกรในสังกัด สพป.ระยอง เขต 2 นำงสำวพินิตำ เอ๊ียบกงไชย           
นำงอัญชนำ ยมหำ

2 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2          30,600     15,060       5,040       5,460       5,040 6 20 12 4 4 กลุ่มอ ำนวยกำร

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และศึกษำนิเทศก์ นำงสำวมนพัทธ์ ร่ืนรมย์             
นำงอัญชนำ ยมหำ

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรในสังกัด สพป.ระยอง เขต 2

3 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร สพป.ระยอง เขต 2          29,800     10,000     11,800       5,000       3,000 3 12 2 4 4 กลุ่มอ ำนวยกำร

กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดท ำแผ่นพับ วำรสำร ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร นำงชลดำ หล้ำวงศำ

กิจกรรมท่ี 2 จัดท ำงำนพิมพ์ส ำหรับต้ังป้ำย X frame

กิจกรรมท่ี 3 จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ขนำด 4 x 2.5 เมตร

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมวำงแผนกำรน ำเสนอผลงำน เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ (5 คร้ัง)

4 ประชุมช้ึแจงรับฟังนโยบำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 สู่กำรปฏิบัติ          21,440     21,440            -              -              -   6 20 12 4 4 กลุ่มอ ำนวยกำร

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ึแจงรับฟังนโยบำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 สู่กำรปฏิบัติ

5 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ระยอง เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (เกษียณ)          63,500            -              -              -       63,500 6 20 2 4 4

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวำงแผนและแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ

กิจกรรมท่ี 2 ด ำเนินกำรประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำฯ
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

งบประมาณท่ีใข้ด าเนินการแต่ละไตรมาส ความสอดคล้อง

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                  
นำงนิตยำ บุญมี                      
นำงสำวอลิสำ คชำรัตน์
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

งบประมาณท่ีใข้ด าเนินการแต่ละไตรมาส ความสอดคล้อง

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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6 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลักเกณฑ์ วPA ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566          56,460       2,860     53,600            -              -   3 11 12 3 3

 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท ำงำน วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลักเกณฑ์     วPA ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลักเกณฑ์ วPA ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

7 เสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล (ประชุมงำนประจ ำ)          86,860       3,660     36,050     28,750     18,400 6 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 กำรสรรหำ และบรรจุแต่งต้ัง ย้ำย โอน

กิจกรรมท่ี 2 กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง

กิจกรรมท่ี 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กิจกรรมท่ี 4 กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเล่ือนข้ันค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ คร้ังท่ี 1                                     
(1 เมษำยน 2566)

กิจกรรมท่ี 5 กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเล่ือนข้ันค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ คร้ังท่ี 2                                   
(1 ตุลำคม 2566)

กิจกรรมท่ี 6 กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติในหน้ำท่ีต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์

กิจกรรมท่ี 7 กำรบรรจุและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

8 เสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีสู่ควำมเป็นเลิศ 138,600        33,200     23,900     20,700     60,800     6 12 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจงกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำน/ก ำหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือรองรับกำรรำยงำนผลในโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีสู่ควำมเป็นเลิศ

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมกำรรำยงำนผลปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีตำมองค์ประกอบตัวช้ีวัด

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมตรวจสอบ กล่ันกรอง ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำปรับปรุงงำน

กิจกรรมท่ี 4 กำรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน ำเสนอผลงำน

กิจกรรมท่ี 5 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีสู่ควำมเป็นเลิศ

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Performance Agreement : PA)

9 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แนวทำงปฏิบัติรำชกำรท่ีดี พัฒนำและรักษำกำรมีวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          33,000     33,000 6 12 11 4 4

กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ควำมรู้แนวทำงปฏิบัติรำชกำรท่ีดี แก่ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำระยอง เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมท่ี 2  สร้ำงส่ือประชำสัมพันธ์แนวสร้ำงสรรค์ เข้ำถึงได้ง่ำย น่ำสนใจเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ ตำมแนวทำงปฏิบัติรำชกำรท่ีดี แก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล               
นำงนิตยำ บุญมี                      
นำงสำวอลิสำ คชำรัตน์

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                 
นำงนิตยำ บุญมี                     
นำงสำวอังศุมำลี บุญเรือง

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล               
นำงนิตยำ บุญมี                    
นำงสำวอังศุมำลี บุญเรือง

 กลุ่มกฎหมำยและคดี               
นำยธงชัย  เกิดมี
น.ส.พัชรำภรณ์  ชวนพันธ์ุ
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

งบประมาณท่ีใข้ด าเนินการแต่ละไตรมาส ความสอดคล้อง

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
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10 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ           พ.ศ. 
2566          22,560     22,560            -              -              -   6 12 12 4 4

  กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมกำรกล่ันกรองจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

11 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖            7,840       7,840            -              -              -   6 20 12 4 4

กิจกรรมท่ี ๑ กำรจัดต้ังงบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
        ๑.๑ ประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
(โรงเรียนปกติ)
        ๑.๒ ประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
(โรงเรียนคุณภำพ) 
        ๑.๓ ประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ (สพท.)

กิจกรรมท่ี ๒ กำรจัดต้ังและจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบลงทุน)            -   

กิจกรรมท่ี ๓ กำรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบควำมเสียหำยกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย             -   

12 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรรำยงำนติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกำรรำยงำนกำรตรวจรำชกำรผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยของ สพฐ. และกำรรำยงำนในระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566          35,400       5,000     10,400     15,200       4,800 6 12 12 4 4

กลุ่มนโยบำยและแผน                 
นำงธนวันต์ เฟ่ืองนิภำกรณ์

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรน ำเข้ำข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนในระบบติดตำม
และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนและผู้รับผิดชอบตำมตัวช้ีวัด ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. เพ่ือช้ีแจงรำยละเอียดแบบ
รำยงำนและก ำหนดผู้รับผิดชอบและติดตำมกำรรำยงำน

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนและผู้รับผิดชอบกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยของ สพฐ. เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย ท้ังระดับจังหวัด  คลัสเตอร์และระดับ สพฐ.

กิจกรรมท่ี 4 จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ  2565  จ ำนวน 20 เล่มๆ ละ 250.- บำท
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กลุ่มนโยบำยและแผน            
นำงสำวนิรดำ  คุ้มคง

กลุ่มนโยบำยและแผน                   
 นำยสิทธิพงศ์ เสน่ห์
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13 กำรพัฒนำระบบข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566          18,000            -              -              -       18,000 4 12 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดท ำรูปเล่มเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 จ ำนวน 120 ชุดๆ ละ 150.-บำท

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2566

14  แนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนท ำในสถำนประกอบกำร          42,000     12,000     24,000       6,000 4 11 12 2 2

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้/ แนะแนว  กำรศึกษำต่อให้กับนักเรียน ม.3

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจงรำยละเอียด/รับสมัครและสัมภำษณ์นักเรียนท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ(ทวิภำคี)

กิจกรรมท่ี 3   ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง จัดรถส่งนักเรียนเข้ำรำยงำนตัวในสถำบันศึกษำต่ำงๆและสถำนประกอบกำร (ทวิภำคี)

กิจกรรมท่ี 1-ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ส ำหรับครูผู้รับผิดชอบงำนสภำนักเรียน และประธำนสภำนักเรียนของแต่ละโรง 

15 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนสัมพันธ์ “ระยอง 2 เกมส์” ปี 66          25,000            -       25,000            -              -   3 12 12 2 2

กิจกรรมท่ี 1  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำ

16 กำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566          18,760            -              -       18,760            -   6 21 11 4 4

กิจกรรมท่ี 1 กำรตรวจสอบและกำรติดตำมกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี พัสดุ และอ่ืน ๆ ของโรงเรียน

กิจกรรมท่ี 2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

17 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 2          70,200       6,420     30,680       2,420     30,680 3 11 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมจัดท ำแผนและเคร่ืองมือกำรติดตำม ตรวจสอบและนิเทศกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และศึกษำนิเทศก์

กิจกรรมท่ี 2 ประชุม คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ         จ ำนวน 4 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด ภำคเรียนละ 1 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศกำรศึกษำของ ก.ต.ป.น.จ ำนวน 2 ระยะ

18 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์โดยใช้กำรประเมินเพ่ือกำรเรียนรู้  (AFL)          24,000            -       18,000       4,000       2,000 3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรประเมินเพ่ือกำรเรียนรู้

กิจกรรมท่ี 2  นิเทศ ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำผู้เรียน

19 ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพระดับประถมศึกษำ          15,300       5,900       6,200       3,200 3 12 12 4 4

 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเพ่ือช้ีแจงนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคล่ือนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนคุณภำพและโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 8 โรงเรียน ณ สถำนท่ีต้ังของโรงเรียน 
เพ่ือช้ีแจงนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคล่ือนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ

กิจกรรมท่ี 3  ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนและประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนคุณภำพ จุดท่ี 1 โรงเรียนบ้ำนสำมแยกน้ ำเป็น  ณ 
สถำนท่ีต้ังของโรงเรียน
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กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ              
นำงสำวฉันทนำ ส ำลี

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีฯ นำยสยำม น ำเจริญ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       
นำงสุปรำณี ปรมสกุล

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      
นำงสุปรำณี ปรมสกุล

 หน่วยตรวจสอบภำยใน          
นำงสำวประภำ ก ำเหนิดเพชร

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                
นำงสำวฮุสนำ เงินเจริญ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ              
นำงสำวฉันทนำ ส ำลี
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20 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ปีงบประมำณ พ.ศ.2566          29,900     19,300       5,400       4,400          800 4 11 12 2 2

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำพิเศษ  “เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับครู สู่เด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ใน
โรงเรียนท่ัวไปจัดกำรเรียนรวม”ณ สพป.ระยอง เขต 2

กิจกรรมท่ี 2 กำรประกวดวิธีปฏิบัติท่ีดี : โรงเรียนท่ัวไปจัดกำรเรียนรวม

กิจกรรมท่ี 3 ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี ส ำหรับเด็กบกพร่องทำงสติปัญญำ ออทิสติก และพิกำรซ้อน ณ วิว่ำ ฟอเรสต้ำฟำร์ม อ.นำยำม
อำม จ.จันทบุรี

กิจกรรมท่ี 4 กำรประกวดคัดลำยมือ เพ่ือพัฒนำทักษะสู่กำรเขียน ส ำหรับเด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (แอลดี)

กิจกรรมท่ี 5 กำรนิเทศ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งพ่ีเล้ียงเด็กพิกำร

กิจกรรมท่ี 6 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)

21 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ปีงบประมำณ พ.ศ.2566          30,400     13,100     13,300       4,000            -   4 11 12 2 2

กิจกรรมท่ี 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำทักษะ EF ด้วยรูปแบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรถดถอยของเด็กปฐมวัย”
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

กิจกรรมท่ี 2 กำรประกวดครูปฐมวัยต้นแบบ “กำรจัดประสบกำรณ์ทักษะ EF ด้วยรูปแบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรถดถอยของ
เด็กปฐมวัย”

กิจกรรมท่ี 3 กำรประกวดบทบำทสมมุติเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง EF บนฐำนพัฒนำกำรท้ัง 4 ด้ำน”

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ตำมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีควำมเส่ียงต่อควำมล้มเหลวทำงกำร
กำรเรียน “คัดกรอง ประเมินพัฒนำกำร เพ่ือพัฒนำกำรสมวัย”ระยะท่ี 2

กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตำม และประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยปฐมวัย ตำมหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  ปีกำรศึกษำ 2565

22 นิเทศติดตำม เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕
         31,520     31,520            -              -              -   3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2566ณ โรงเรียนในสังกัด

23 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำระบบ SchoolMisประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566            8,960            -         8,960            -              -   3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมควำมพร้อมคณะท ำงำนในกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำระบบ SchoolMis ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมท่ี 2 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำระบบ SchoolMis ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (96คน)

กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผล

24 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566          45,600            -       37,400       8,200            -   3 12 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำภำษำอังกฤษโดยใช้กระบวนกำร Game-Based Learning (90 คน)

กิจกรรมท่ี 2  Open Classroom และแลกเปล่ียนเรียนเรียนรู้ 6 เครือข่ำยกำรศึกษำ
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กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมประกวดส่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 4 ระดับช้ัน

25 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมือง คุณธรรมจริยธรรม          33,790            -       27,840       3,000       2,950 3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมือง คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ หน้ำท่ีพลเมือง คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมท่ี 3 ประกวดส่ือนวัตกรรม /ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำส่ือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์    
เพ่ือพัฒนำผู้เรียน

26 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566          22,880            -       15,480            -         7,400 3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting

กิจกรรมท่ี 2  จัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำส่ือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21          
 / นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน  (คณะท ำงำน 10  คน  ครู 20 คน ผู้บริหำร 10 คน)

27 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรเรียนรู้          18,360            -       18,360            -              -   3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำบูรณำกำรหลักสูตรท้องถ่ินและกระบวนกำรเรียนรู้

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting

28 โครงกำรยกระดับทักษะกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) สู่กำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
         88,420            -       60,860     27,560            -   3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 จัดท ำโครงกำรยกระดับทักษะกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) สู่กำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI)


กิจกรรมท่ี ๒ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรเตรียมควำมพร้อมโครงกำรยกระดับทักษะกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) สู่กำรพัฒนำศักยภำพ
ทำงด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI) (จ ำนวน 20 คน เวลำ 1 วัน)

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ยกระดับทักษะกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ (Unplugged Coding) (คณะท ำงำน 20 คน        
ครู 86 คน รวม 106 คน เวลำ 1วัน)

กิจกรรมท่ี 4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ยกระดับทักษะกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ (Plugged Coding) สู่กำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำน
ปัญญำประดิษฐ์ (AI)

กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) สู่กำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI)

กิจกรรมท่ี 6 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร คัดเลือกผลงำนดีเด่นด้ำน Coding

กิจกรรมท่ี 7 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน ำเสนอผลงำนดีเด่นด้ำน Coding และกำรแข่งขันพัฒนำศักยภำพทำงด้ำน
ปัญญำประดิษฐ์ (AI)

กิจกรรมท่ี 8 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
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29 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรสร้ำงและใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566          30,440            -       21,920       3,200       5,320 3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 จัดท ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรสร้ำงและใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพกำรสร้ำงและใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตำม กำรสร้ำงและใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมท่ี 4 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคัดเลือกผลกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)

กิจกรรมท่ี 5 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)

กิจกรรมท่ี 6 สรุปผลและจัดท ำรำยงำน

30 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลครูผู้สอนวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ            4,400            -              -              -         4,400 3 10 12 1 1

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมแนวทำงกำรเขียนแผนจัดกำรเรียนรู้วิชำสุขศึกษำ.สถำนท่ีด ำเนินกำร สพป.ระยอง เขต2

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต2

กิจกรรมท่ี 3 ประกวดแผนจัดกำรเรียนรู้สุขศึกษำ(เพศวิถีศึกษำ)พร้อมมอบเกียรติบัตรจัดท ำจัดกำรเรียนรู้ระดับยอดเย่ียม ระดับดีเด่น และระดับดี

กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลและมอบเกียรติบัตรครูผู้จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ดีเด่น .สถำนท่ีด ำเนินกำร สพป.
ระยอง เขต2

31 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี          38,500            -       25,850     12,650 3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (คร้ังท่ี 1)

กิจกรรมท่ี 2  สะท้อนผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วย PLC

กิจกรรมท่ี 3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (คร้ังท่ี 2)

กิจกรรมท่ี 4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (คร้ังท่ี 3) 

กิจกรรมท่ี 5 นิเทศติดตำมและประเมินผลคร้ังท่ี 1

กิจกรรมท่ี 6 สะท้อนผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วย PLC ( คร้ังท่ี 2 )  

กิจกรรมท่ี 7 นิเทศติดตำมและประเมินผล (คร้ังท่ี 2)

กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมท่ี 9 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

32 กำรนิเทศ ติดตำมโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยแห่งประเทศไทย”  ระดับปฐมวัย            9,620       2,810          200          800       5,810 4 11 12 2 2

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมครูปฐมวัยท่ีได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี
 5 และรุ่นท่ี 8  เพ่ือให้เตรียมข้อมูล ส ำหรับส่งรับกำรประเมินคงสภำพบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย)

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตำม โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 5 และรุ่นท่ี 8 )
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กิจกรรมท่ี 3 ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ กล่ันกรอง ตรวจสอบข้อมูลเอกสำรกำรคงสภำพบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

กิจกรรมท่ี 4 จัดพิธีรับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย” ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

33 นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเด็กปฐมวัยแห่งชำติ            4,670            -         4,670            -              -   4 11 12 2 2

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร“กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนเด็กปฐมวัยแห่งชำติ”ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

34 กำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566          21,040          800            -       17,240       3,000 3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1  อบรมเชิงปฏิบัติกำร  ครูบรรณำรักษ์ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตำม กำรจัดห้องสมุดและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมท่ี 3 กำรประกวดห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ประจ ำปี ๒๕๖๖

35 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล          10,200            -       10,200            -              -   2 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1  จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน OBECQA
และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล

36 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (SWOT) “บ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 “          19,000     10,400            -         6,800       1,800 3 12 12 2 2

กิจกรรมท่ี 1  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (SWOT) บ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ส ำหรับครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำปีท่ี 1

กิจกรรมท่ี 2  ประเมินผลงำนผลงำนครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำปีท่ี 1ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 20 โรงเรียน

กิจกรรมท่ี 3  สรุปผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผลโรงเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินรับตรำพระรำชทำน

37 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยของครูผู้สอน ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 ให้มีสมรรถนะทำงกำรอ่ำนข้ันสูง (PISA) ผ่ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)          25,240            -       14,200            -       11,040 3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 ประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 และรำยงำนผลด้วยระบบ E mes

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนภำษำไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3

กิจกรรมท่ี 3 แข่งขันทักษะวิชำกำรในกิจกรรมวัน “รักษ์ภำษำไทย” ประจ ำปี 2566

กิจกรรมท่ี 4 แลกเปล่ียนเรียนรู้และประกวดส่ือนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ

กิจกรรมท่ี 5 ก ำกับ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3  
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กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                     
นำงปัทมำ สำธุ
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38 พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 
2566          17,400       1,000     16,400            -              -   6 12 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำและกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ    ปีงบประมำณ 2566

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ

39 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ปีงบประมำณ ๒๕๖๖          80,560     28,800     15,400     12,800     23,560 6 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 กำรประเมินนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ ช้ัน ป.1 - ม.6 และรำยงำนผลด้วยระบบ E mes ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน

กิจกรรมท่ี 2  อบรมเชิงปฏิบัติกำร “ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 – 2

กิจกรรมท่ี 3  อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้คู่มืออบรมวิชำภำษำไทยด้วยตนเอง เร่ือง กำรเขียนเร่ืองจำกภำพ ส ำหรับครูผู้สอนภำษำไทย ช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3

กิจกรรมท่ี 4  อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนวิชำภำษำไทย ช้ัน ป.4 – 6 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนเขียนเร่ือง จำกภำพ เขียน
เรียงควำมและอ่ำนจับใจควำมได้ โดยกำรจัด กำรเรียนรู้แบบ Active Learning

กิจกรรมท่ี 5  วันรักษ์ภำษำไทย นักเรียนและครู ประจ ำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมท่ี 6  กำรจัดงำนแลกเปล่ียนเรียนรู้และประกวดส่ือนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ของครูผู้สอนภำษำไทย ช้ัน ป.1 – ป.6

กิจกรรมท่ี 7  นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 – ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมท่ี 8  นิเทศ ติดตำม ครูผู้สอนวิชำภำษำไทยช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3

40 กำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ภำยใน/ภำยนอก) ปีงบประมำณ 2566            5,200            -              -              -         5,200 6 12 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “สังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ (ภำยใน/ภำยนอก)                    ปีกำรศึกษำ
 2565

กิจกรรมท่ี 2 รำยงำนผลกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำในสังกัด ให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน ผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรสังเครำะห์กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ แบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ. (e SAR)

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวำงแผนกำรท ำงำนของคณะท ำงำนวิจัย 1 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมสรุปผลกำรท ำวิจัย

41 กำรแข่งชันงำนศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปี 2565         187,060     15,900    171,160            -              -   3 12 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1  ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ ระดับเขตพ้ืนท่ี

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำควำมเข้ำใจในกำรกรอกข้อมูลเข้ำเว็บไซด์ให้กับครูธุรกำรแต่ละเครือขำย

กิจกรรมท่ี 3  ประชุมคณะกรรมกำรตัดสินฯ ระดับเขตพ้ืนท่ี
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กิจกรรมท่ี 4  จัดกำรแข่งขันฯ ระดับเขตพ้ืนท่ี

กิจกรรมท่ี 5  ประชุมคณะกรรมกำรท ำงำนระดับขำติ

กิจกรรมท่ี 6  จัดกำรแข่งขันฯ ระดับภำค

42 พัฒนำทักษะวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (เครือข่ำยฯอริยมงคล)          60,000     60,000            -              -              -   2 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผู้บริหำร วำงแผน ก ำหนดกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ

กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ

43 พัฒนำครูสู่มืออำชีพในศตวรรษท่ี 21 (เครือข่ำยฯแกลงบูรพำ)          60,000            -              -       60,000            -   3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning

กิจกรรมท่ี 2 สร้ำงคลิปวีดีโอเพ่ือกำรสอน

กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลรำยงำนผล

44 สร้ำงศักยภำพครู 4.0 ด้วย Active Learning สู่คุณภำพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (เครือข่ำยฯกรมหลวงชุมพร)          60,000            -              -              -       60,000 3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยแบบ Active Learning 
สู่หลักสูตรฐำนสมรรถนะ

กิจกรรมท่ี 2 ค่ำยทักษะภำษำอังกฤษให้นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5

กิจกรรมท่ี 3 ตลำดนัดอำชีพ นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6

45 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning) (เครือข่ำยฯสุนทรภู่)          60,000            -              -              -       60,000 3 12 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning)

46 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน (เครือข่ำยฯวังจันทร์)          60,000            -              -       60,000            -   3 12 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนำทักษะกำรคิด พิชิตภำษำไทย

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนำทักษะกำรคิด พิชิตภำษำอังกฤษ

กิจกรรมท่ี 3 mBot Neo Basic

47 พัฒนำศักยภำพครูสู่คุณภำพผู้เรียนในศตวรรษท่ี (เครือข่ำยฯเขำชะเมำ)          60,000            -              -       60,000            -   3 12 12 3 3

กิจกรรมท่ี 1 ยกระดับโรงเรียนสู่กำรเรียนรู้ด้ำน Coding, STEAM, AI
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เครือข่ำยฯแกลงบูรพำ              
นำงสำวภัทรศนัญท์ เจนกำร

เครือข่ำยฯอริยมงคล                 
นำงสำวพัฒน์นรี ช่ำงเหล็ก

เครือข่ำยฯกรมหลวงชุมพร     
นำงสำวปนัดดำ จันตุ่ย

เครือข่ำยฯสุนทรภู่                  
นำงสำวปวีณำ พุ่มพวง

เครือข่ำยฯวังจันทร์                     
ว่ำท่ี ร.ต.ชำญวิทย์ สุทธิ

เครือข่ำยฯเขำชะเมำ                  
นำงสำวศวรรยำ อนุศำสนี
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48 พัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Acive Learning สู่สมรรถนะผู้เรียนตำมศตวรรษท่ี 21 (เครือข่ำยฯภำคบังคับ)          50,000            -              -       17,200     32,800 3 12 12 4 4

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Acive Learning สู่สมรรถนะผู้เรียนตำมศตวรรษท่ี 21

กิจกรรมท่ี 2  จัดนิทรรศกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลส ำเร็จท่ีเกิดจำกจัดกำรเรียนรู้แบบ Acive Learning สู่สมรรถนะผู้เรียนตำมศตวรรษท่ี 21

รวมงบประมาณการเสนอโครงการ     1,945,480   335,570   754,270   416,340   439,300 

   โครงการท่ีจะอนุมัติจากงบเร่งด่วน/เงินเหลือจ่าย

49 ประชุมคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ)
        188,650 6 12 12 4 4

นำงนิตยำ บุญมี                  
นำงสำวอังศุมำลี บุญเรือง

50 กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
        172,100 6 12 12 3 3

นำงนิตยำ บุญมี                       
นำงสำวอลิสำ คชำรัตน์
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เครือข่ำยฯภำคบังคับ                
นำงสำวดรรชนี คงช่วย
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผน/โครงการ 

และงบประมาณสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผน/โครงการและงบประมาณสู่การปฏิบัติ 

  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และสถานศึกษา บริหาร 

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

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

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

3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   คืองบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒  จัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือแก้ไขปัญหาที่สอดคล้อง
กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

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

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

 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และแนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ก าหนดมาตรการ  
และแนวทางการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6 มุ่งเน้น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ รวมถึงเป็นเครื่ องมือที่ส าคัญ ที่จะผลักดัน
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
โดยยึดหลัก คุณธรรม ความโปร่งใส ในการด าเนินงานเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
ให้สอดคล้องกับทิศทาง ของยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 
โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. งบประมาณท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะบริหารงบประมาณ ตามล าดับดังนี้ 
 ๑.๑ จัดสรรให้งบประจ า โดยค านวณจากยอดการใช้เงินปีที่ผ่านมา  
 ๑.๒ จัดสรรงบประมาณส ารองไว้ส าหรับกรณีมีเรื่องจ าเป็น หรือเร่งด่วนที่ต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ หรือขับเคลื่อนตามนโยบาย   
 ๑.๕ จัดสรรให้ทุกกลุ่มที่ เสนอโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย องส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ครบตามตัวชี้วัด/นโยบายเร่งด่วน โดยการพิจารณาจั ดสรร 
จะค านึงถึงความคุ้มค่าของผลที่ได้รับ ใช้งบประมาณตามมาตรการประหยัด ความเหมาะสมหรือความ
จ าเป็น ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา  
การตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าท่ีพัก ยานพาหนะ และค่าจ้างที่จ าเป็น  
 ๑.๔ จัดสรรให้เครือข่ายการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
เครือข่าย 
     ๑.5 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑.๒ – ๑.4 หากมีผู้เสนอโครงการ/
กิจกรรม กลุ่มนโยบายและแผน จะน ามาจัดเรียงตามจุดเน้นและความส าคัญ เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หากส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพิ่มเติม จะพิจารณาจัดสรรเงินตามความส าคัญและจ าเป็นให้ต่อไป 
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  ๒. แนวทางการปฏิบัติเสนอขออนุมัติโครงการและใช้เงินงบประมาณ 
      ๒.๑ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่เสนอโครงการและถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตามข้อ ๑.๒ – ๑.๕ เสนอโครงการที่ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด 
เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ โดยจะต้องเสนอตามล าดับขั้นตอน ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
(ผ่าน ผอ.กลุ่ม พิจารณา , รองฯดูแลกลุ่มงาน เห็นชอบ, กลุ่มนโยบายและแผน พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ, ผอ.สพป.รย.2 อนุมัติ) 
      ๒.๒ เมื่อ ผอ.สพป.รย.2  อนุมัติโครงการ/งบประมาณแล้ว  กลุ่มนโยบายและแผน 
จะแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบ
เพ่ือด าเนินการต่อไป (กรณีงบประมาณที่จัดสรรให้เครือข่าย และงบอ่ืน ๆ ที่ ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.  
จะสามารถด าเนินการโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติเงินงวดจากกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์แล้วเท่านั้น) 
     ๒.3 โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องจะด าเนินการตามที่ได้ระบุไว้ 
ตามไตรมาส โดยการอนุมัติจั ดสรรงบประมาณจะจัดสรรให้ตามไตรมาส เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะจัดสรรงบประมาณให้เป็นงวด ๆ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
เกิดความคุ้มค่า ทุกโครงการได้ด าเนินการตามที่ก าหนด และการเบิก – จ่าย งบประมาณเป็นไปตาม
ก าหนด  โดยผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติด าเนินโครงการแล้ว ต้องน าเข้าข้อมูลโครงการ โดย
รายงานเข้าสู่ระบบระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานผลความก้าวหน้าของ
โครงการรายไตรมาส ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรใน
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ด า เนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและรายงานผล การด าเนินการดังกล่าว ต่อ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยรายงานเข้าสู่ระบบระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
     ๒.4 งบประมาณที่ได้รับจากส านักต่าง ๆ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการเสนอขออนุมัติตามล าดับขั้นตอน  เพ่ือ ให้สามารถคุมเงิน
งบประมาณ รองรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
แนวทางที่ก าหนดของงบประมาณนั้น ๆ เนื่องจากมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส านักติดตามฯ 
หรือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
     ๒.5 เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ/กิจกรรมให้ด าเนินการได้แล้วนั้น ต่ อมาภายหลัง 
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค หรือมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน แก้ไขรายละเอียด
ของกิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น ขอให้ผู้รับผิดชอบท าบันทึก
ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น และรายละเอียดเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยเสนอผ่าน 
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นรายกรณีไป 
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     ๒.6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการและเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคมของทุกปี ยกเว้นได้รับการจัดสรรงบประมาณมา
ภายหลังวันที่  ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี  ให้ เร่งด าเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  
๑๕ กันยายน ของทุกปี 
     ๒.7 โครงการ/กิจกรรมใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการโดยใช้เงินงบพัฒนา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ไปแล้ว ต่อมาภายหลังได้รับงบประมาณจากส านักต่าง ๆ ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการคืนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน  
เขตพ้ืนที่ก่อนตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติในโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าไปใช้เพ่ือจัดท า
โครงการ/กิจรรมใหม่ โดยไม่ขออนุมัติไม่ได้ หากประสงค์จะน างบประมาณไปใช้หรือจัดท าโครงการใหม่
ให้ผู้รับผิดชอบท าบันทึกชี้แจงรายละเอียดเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยเสนอผ่านกลุ่ม
นโยบายและแผน เป็นรายกรณีไป 
     ๒.8 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทุกคนจะต้องจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้นเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม และให้ส่งในรูปแบบ File Word ด้วย (กรณีมีหลายกิจกรรมในโครงการ กิจกรรมใด
ด าเนินการแล้ว สามารถให้จัดท ารายงานเป็นกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องรอให้ครบทุกกิจกรรม) โดยส่งให้กลุ่ม
นโยบายและแผน จ านวน  1  เล่ม เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการรายงานการติดตามของ สตผ./
สพฐ. เนื่องจากที่ผ่านมาหลายโครงการไม่ส่งสรุปรายงานผล ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้รายงานในตัวชี้วัดได้  
บางโครงการมีการติดตาม ทวงถาม หลายครั้ง หากมีความจ าเป็น ไม่สามารถส่งรายงานโครงการได้ 
ตามก าหนด ให้ท าบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับและส่งกลุ่มนโยบาย
และแผน      

๒.9 โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการแก้ไขงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ และจัดส่งโครงการตามรูปแบบที่ก าหนด ให้กลุ่มนโยบาย
และแผน ภายใน วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เพ่ือจะได้เสนออนุมัติ และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ต่อไป   

2.10 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่าให้จัดสรรให้แก่โรงเรียน 
ในสังกัด บางงบประมาณไม่ต้องท าโครงการรองรับได้  

2.11 ทุกโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หากมีงบประมาณคงเหลือ กลุ่มนโยบาย  
และแผน  จะน ามาพิจารณาจัดสรรให้แก่โครงการอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน ศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ   
ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมี 
ส่วนร่วม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบ การท างานเป็นทีม  
มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ และเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  3. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  เน้นการเรียนรู้ และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมี
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  
และบริหารจัดการและพัฒนางาน โดยใช้การจัดการปฏิบัติการความรู้ (KM) เพ่ือสร้างองค์ความรู้  
และนวัตกรรมบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Change Management)  
  4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาส ให้ทุกภาคมีส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
  5. สร้างความเข้มแข็ง ในการเป็นด าเนินงาน ด้วยการน าระบบเครือข่าย ก.ต.ป.น. 
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่)  มาใช้ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงาน 
  6. บุ คลากรทุกคนมีค่ านิ ยม “โปร่งใส และแลกเปลี่ ยน เรียนรู้  มุ่ งสู่ คุณภาพ   
ของฐานความรู้สู่ความเป็นเลิศ” 
  7. องค์กรมีเครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศออกสู่สถานศึกษา และสาธารณชน 
 
ขั้นตอนการบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 
  1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ จุดเน้น 
การพัฒนา เป้าหมายการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกัน 
อย่างทั่วถึง 
  2. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพ
หลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3. ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
         3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ  
และเบิกจ่ายงบประมาณตามปฏิทินที่ก าหนด  ในโครงการอย่างเคร่งครัด โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2566 
         3.2 กรณีที่มีความจ าเป็น ต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/หรือกิจกรรม ด าเนินการให้ท า
บันทึกชี้แจงปัญหาอุปสรรค เสนอขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต ๒ เป็นรายกรณีไป โดยผ่านกลุ่มนโยบายและแผน 
         3.3 กรณีมีเงินเหลือจ่าย และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายการใช้งบประมาณ ให้เสนอขอ
อนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  และส าเนาแจ้งกลุ่มนโยบาย
และแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

การติดตามประเมินผล และรายงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จัดระบบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการบริหารเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
  2. ก าหนดแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับปฏิทิน
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาส ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
รายงานกลุ่มนโยบายและแผน 

สพป.รย.2 รายงาน สพฐ. 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 65) 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 66) 
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 66) 
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 66) 

ภายในวันที่  10 ม.ค. 66 
ภายในวันที่  10 เม.ย. 66 
ภายในวันที่  10 ก.ค. 66 
ภายในวันที่  10 ก.ย. 66 

ภายในวันที่  15 ม.ค. 66 
ภายในวันที่  15 เม.ย. 66 
ภายในวันที่  16 ก.ค. 66 
ภายในวันที่  15 ต.ค. 66 

   
3. ติดตามการขับเคลื่อน โครงการภาคสนามของคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน 

ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  4. วิเคราะห์ผลจากรายงานของผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ แต่ละ
โครงการโดยรายงานผลในรูปแบบ “เอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี” เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
ล าดบั วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1  ก.ย. 65 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

2 ก.ย. 65  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6                   

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

3 10 – 20 ก.ย. 65 จัดเตรียม และรวบรวมเอกสารข้อมูลสารสนเทศในทุกๆ ดา้น
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกรอบนโยบายต่าง ๆ 
ของหน่วยเหนือ ประกอบการจัดท าแผนปฏิบตัิการ 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน/
คณะท างาน 

4 30 ก.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน จัดท าแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

5 1- 10 ต.ค. 65 แจ้งกลุ่มงาน/ผู้เก่ียวข้องจัดส่งโครงการ (อย่างย่อ) เพื่อเตรียม
สรุปส าหรับการประชุมเชิงปฏบิตัิการคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕66 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6 11 – 20 ต.ค. 65 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
และสรุปโครงการ/กิจกรรม  เป็นข้อมูลส าหรับการประชุม
จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕66 

คณะท างาน 

7 12 พ.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ น าเสนอโครงการและร่วมกับ
คณะกรรมการฯ พิจารณาตัด ปรับ ลด กิจกรรมและ
งบประมาณในโครงการ โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

8 20 พ.ย. 65 ประชุมสรปุแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

9 25  พ.ย. 65 น าเสนอ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕66  

คณะท างาน 

10  ธ.ค. 65 ด าเนินการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เป็นรูปเล่มเพื่อจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มงาน 
ทุกกลุ่ม สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง  

คณะท างาน 

11 ธ.ค. 65 –  
30 ก.ย. 66 

การน าแผนปฏบิัติการประจ าปี สู่การปฏิบัติ และสนับสนนุ
การด าเนินงานด้านนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
หน่วยงานและส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน/
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง 

12 ธ.ค. 65 -   
30 ก.ย. 66 

ก ากับติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผน 
ทุกๆ 3 เดือน และรายงานผล 
 

คณะท างาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

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

 
*********************************** 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประจ า  

เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในวันที่ 25  ตุลาคม  2565  ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

การประชุมพิจารณาสรุปแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) และคณะกรรมการพิจารณาสรุปโครงการและงบประจ า 

เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ า “ยโสธโร”  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 



 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันท่ี 1 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  ห้องประชุมหลวงปูค่ร่ า “ยโสธโร”  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

การประชุมพิจารณาสรุปแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) และคณะกรรมการพิจารณาสรุปโครงการและงบประจ า  

เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ า “ยโสธโร”  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
     1. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2        
     2. นายอภิชัย  ธิณทัพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
     3. นายพชรพล  จ่าพุลี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
     4. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

คณะท างาน   
     1. นายอภิชัย  ธิณทัพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
     2. นางสาวนิรดา คุ้มคง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     3. นางธนวันต์  เฟื่องนิภากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ                                  
        
     4. นายนนทชัย  ชวนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
     5. นายสิทธิพงศ์  เสน่ห์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
     6. นางสาวสุวพัชร วอเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 
 
                                 
                    รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม  :  นางสาวสวุพัชร วอเพ็ชร           
                                     ออกแบบปก  :  นางสาวสุวพัชร วอเพ็ชร           

 
  
 

 

 




