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บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
Executive Summary 

 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.  2563   ฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงและเป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมำณ พ.ศ.  2563  
ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและเกิดเอกภำพเชิงนโยบำยของกำรและใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
จัดกำรให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก ำหนดกรอบแนวคิดหลักของกำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ในครั้งนี้คือ กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำบน
พื้นฐำนควำมแตกต่ำงและกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำในระดับพื้นท่ี  เพื่อบูรณำกำรร่วมกัน
พร้อมสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้สนองต่อควำมต้องกำรของสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในทุกฝ่ำย ในขณะเดียวกันเพื่อสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้ก้ำวสู่บริบททำงสังคม
รอบด้ำนได้อย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพขององค์กร ให้เกิดศักด์ิศรีและเป็นท่ียอมรับทำงสังคม ภำยใต้
กลไกของ กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีก ำหนดไว้ว่ำ “ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำตลอดชีวิต บูรณำกำรทุกภำคส่วน  ตำมหลักธรรมำภิบำล  สืบสำนศำสตร์พระรำชำ พัฒนำ
กำรศึกษำสู่สำกล”  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยกำร
ประสำนขอข้อมูลทำงกำรศึกษำและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจัดท ำภำพรวมสภำพ    
กำรจัดกำรศึกษำ (SWOT Analysis) ของหน่วยงำน  กำรเสวนำระดมควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   เพื่อก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด ) ตลอดจนกำร
น ำเสนอให้ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
 

สำระส ำคัญของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
       หลักกำรและเหตุผล 
  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำ ระดับองค์กร ภำยใต้โครงสร้ำงของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ซึ่งมีกำร
จัดระบบริหำรจัดกำร ในรูปแบบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรบริหำรท่ีส ำคัญระดับ
พื้นท่ีภำยใต้เงื่อนไขของกำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรท่ีเรียกว่ำ Single Command เพื่อเสริมสร้ำง
เอกภำพในเชิงบริหำรให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีและในกำรก ำหนด กรอบ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
นโยบำย และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพื้นท่ี  
เน้นกำรตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ีสำมำรถสนองต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับอันจะ
ขับเคล่ือนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติมุ่งสู่บริบทแห่งควำมเป็นสำกล รวมท้ังมุ่งสู่กำรสร้ำงสังคมของควำมเป็น 
ASEAN และก้ำวสู่สังคมไทยในยุคท่ี 4 ท่ีเรียกว่ำ Thailand 4.0 
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แนวคิดพื้นฐำนในเชิงยุทธ์ศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
 1.  กำรใช้แผนยุทธศำสตร์เป็นกระบวนกำรหลักในกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้แผน
ยุทธศำสตร์เป็นเครื่องมือหรือตัวเช่ือมโยงองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่น ๆ ของระบบบริหำรจัดกำรเพื่อให้
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนสถำนศึกษำในพื้นท่ีจังหวัดบรรลุผลตำมท่ีคำดหวังไว้ 
 2.  กำรระดมสรรพก ำลังในกำรร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสำมำรถน ำเอำกรอบ 
แนวคิด กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  เพื่อใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำหรือระบบ
บริหำรท้ังระบบ 
 3.  กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เป็นวิธีกำรท่ีองค์กรทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในพื้นท่ี 
สำมำรถเลือกใช้เป็นยุทธศำสตร์หลักของกำรพัฒนำองค์กำรของตนเอง เพื่อครอบคลุมระบบ 
กำรบริหำรงำนบุคคล ท้ังระบบท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ มุ่งเน้นสู่กำรบริหำรแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
 4.  กำรใช้วิธีกำรวิจัยและพัฒนำ รวมท้ังกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรส่ือสำรและกำรศึกษำ เป็นยุทธศำสตร์ท่ีมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนต่อ
กระบวนกำรเช่ือมต่อองค์ประกอบและปัจจัยต่ำง ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุผลตำม
จุดประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5.  กำรสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งขององค์กรทำงกำรศึกษำในพื้นท่ี โดยยึดหลัก 
แห่งกำรสร้ำงธรรมำภิบำล (Good Governance) ในองค์กำร ภำยใต้กรอบแนวคิดและวิธีกำรปฏิบัติ       
พร้อมน้อมน ำแนวคิดศำสตร์พระรำชำ มำใช้ท้ังระบบ   

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 และด ำเนินงำนกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร   ซึ่งได้จ ำแนกออกเป็น  6  ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ  ผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี  1. สนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยสำมำรถด ำเนินโครงกำรกำรเพิ่มโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็ก
ออกกลำงคัน โดยได้ด ำเนินกิจกรรมประชุมหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกำรจัดท ำฐำนข้อมูล เด็กด้อยโอกำส 
เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่น กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำประชุม บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
กศน.จังหวัด และ กศน.อ ำเภอ พร้อมท้ังจัดท ำร่ำงค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคล่ือนโครงกำรกำร
เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ี
เหมำะสมของจังหวัด มีผลกำรด ำเนินงำนได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น 
ตำมรูปแบบ/แนวทำงท่ีก ำหนด และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของ
เด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบท่ีเหมำะสมและรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส เด็ก
ออกกลำงคันและเด็กตกหล่น เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
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 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ เร่งรัดให้ผู้รับบริกำรท้ัง 3 ระบบมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ
และมีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษท่ี 21 ได้ด ำเนินโครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี โดยจัดกำรอบรมปฏิบัติกำร “กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560“ซึ่งหลักสูตรกำรพัฒนำฯ ประกอบด้วย กำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
กำรท ำงำนของสมองและทักษะกำรคิดเพื่อชีวิตท่ีส ำเร็จ (EF) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำม
แนวคิดไฮสโคป  กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอสเตสซอรี่  ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือ จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้  ในงำนมหกรรม “เปิดบ้ำนปฐมวัย เพื่อเด็กไทย 4.0” เพื่อจัดท ำพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ (MOU) และกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด และคัดเลือก
รูปแบบและผลกำรปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ด้ำนครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้กำรดูแลจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย ในวันท่ี 25 กรกฎำคม 2562  ณ  อำคำรอเนกประสงค์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ฯและ พัฒนำศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย/  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ    
(O-NET) โรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  มีแนวทำงในกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ มีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
โดยคณะกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำรส่งเสริมแนวปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และได้นวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
จังหวัดร้อยเอ็ดสำมำรถน ำแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง และ
ยั่งยืน มีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน ำแนว
ทำงกำรยกระดับผลกำรเรียนมำปรับใช้กับบริบทโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำรน ำผลกำร
ทดสอบระดับชำติ  ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำเป็นจุดเริ่มต้นในกำรร่วมกันหำแนวทำงพัฒนำผลกำรทดสอบ
ให้สูงขั้นในปีกำรศึกษำต่อไป  โครงกำร TFE  (Teams For Education) ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด มี
ศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทำงกำรพัฒนำนักเรียนท่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำ
เกณฑ์คะแนน  ร้อยละ ๕๐ เพิ่มขึ้น ให้กับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อให้สถำนศึกษำในจังวัดร้อยเอ็ดมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น/ โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำเอกชนในระบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  เพื่อส่ือสำรแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพภำยในแก่บุคลำกรของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษำกรณีตัวอย่ำงและถอดบทเรียนโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้นแบบท่ีมีระบบประกัน
คุณภำพภำยในท่ีเข้มแข็งเป็นท่ียอมรับ นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดร้อยเอ็ดโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดและป้องกันยำเสพติด เพื่อ
วำงแผนหำแนวทำงในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน เยำวชนกลุ่มเส่ียงพัฒนำกลไกกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำพัฒนำกลไกกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
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 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพสู่สำกล 
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ“ผลงำน 1 ปี ดีเด่น ปฏิรูปกำรศึกษำร้อยแก่น   
สำรสินธุ์” ประจ ำปีพ.ศ.2562 เสริมสร้ำงมิตรภำพควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับข้ำรำชกำร
และบคุลำกรผู้ปฏิบัติงำนและในระหว่ำงข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเองและสร้ำงภำพลักษณ์อัน
ดีระหว่ำงองค์กรสร้ำงเสริมให้บุคลำกรมีควำมผูกพันภำยในองค์กรในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนสูงสุดอย่ำงยั่งยืน ได้รับรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ร่วมกันในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์/โครงกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
คัดเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ มำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งว่ำงอยู่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และกำรสรรหำเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์  ยุ ติธรรม ได้บุคคลท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์มำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งว่ำงอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัยสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม  
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน และเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดแก่หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องและผู้สนใจท่ัวไป ให้มีระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมเป็น
เอกภำพ ลดควำมซ้ ำซ้อน มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้
โดยง่ำย 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำกรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มี
ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  และได้รับจัดสรรงบบูรณำกำรระดับจังหวัดตำมโครงกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดสวัสดิกำรสังคมระดับต ำบล (ศูนย์มีสุข) กิจกรรมท่ี 5,6,7  จ ำนวน 1  โครงกำร  โครงกำรลูกเสือ
เนตรนำรี บ ำเพ็ญตนเพื่อสำธำรณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำกรณ์ เทพ
ยวรำงกูร เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนท่ีประสบอุทกภัย จ ำนวน 
3 โรงเรียน  และลูกเสือเนตรนำรี ยุวกำชำด และจิตอำสำได้ท ำกิจกรรมจิตอำสำและมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำและฟื้นฟูโรงเรียน ภำยหลังจำกภำวะน้ ำท่วม 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
มีผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด  กำรตรวจสอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน และ
สถำนศึกษำเอกชน  เป็นหน่วยสอบทำนยืนยันข้อมูล  จ ำนวน  10  แห่ง ท ำให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน
ของหน่วยรับตรวจ ทรำบและลด จุดอ่อน/ควำมเส่ียง  พร้อมท้ังพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล/โครงกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติใช้เป็นกรอบ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำม
บริบทพื้นท่ีและสำมำรถขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ส่งผล
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ให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเพิ่มมำก
ยิ่งขึ้น/กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพื้นท่ี และกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำร
เขียนโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำง มืออำชีพผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เทคนิค
กำรเขียนโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำร   
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้นรวมถึงมีแลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์กำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำงกัน และเพิ่มพูนสัมพันธภำพ ในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่อไป/
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม สร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงรำชกำรและกำรอบรมวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำ
วินัยข้ำรำชกำร โครงกำรกำรตรวจสอบภำยในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด กำรตรวจสอบกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน และ
สถำนศึกษำเอกชน  เป็นหน่วยสอบทำนยืนยันข้อมูล  จ ำนวน  10  แห่ง ท ำให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน
ของหน่วยรับตรวจ ทรำบและลด จุดอ่อน/ควำมเส่ียง ในกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนรำยบุคคล  เงินอำหำร
เสริม (นม)  เงินอำหำรกลำงวัน  และกิจกรรมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-net)  พร้อมท้ังพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล ผู้บริหำร
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด และกระทรวงศึกษำธิกำรมีข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีก ำหนด หน่วยรับตรวจมีข้อมูลเพื่อใช้ในกำรกำร
ควบคุม ก ำกับดูแล และมีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอ เหมำะสม  โครงกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรน ำแผนสู่
กำรปฏิบัติใช้เป็นกรอบ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพื้นท่ี และสำมำรถขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเพิ่มมำกยิ่งขึ้น กำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรน ำแผน  สู่กำรปฏิบัติเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำย และ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมบริบทพื้นท่ี และกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเขียนโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำง มืออำชีพผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เทคนิคกำรเขียนโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้นรวมถึงมีแลกเปล่ียน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกัน และเพิ่มพูนสัมพันธภำพ ในกำรติดต่อประสำนงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่อไป  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม สร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบในวงรำชกำรและกำรอบรมวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
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ทำงกำรศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม  และจริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้กับ
ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด สร้ำงกลไกในกำรป้องกัน  ยับย้ังกำรทุจริตทุกรูปแบบ
ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดเสริมสร้ำงพัฒนำวินัยข้ำรำชกำรและบุคลำกรในหน่วยงำนให้
ด ำรงอยู่ด้วยเกียรติและศักด์ิศรีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของสังคม  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนกฎหมำย  
ระเบียบ  แบบแผน ของทำงรำชกำรมำกขึ้นและ ลด ละเลิกกำรกระท ำผิดวินัยพร้อมน ำองค์ควำมรู้ไป
สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน กำรทุจริตภำยในโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหบุคลำกรมีควำมรู ควำมเขำใจ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหกำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพ เปนไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดบุคลำกรในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดมีควำมรูควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำม
เส่ียง  สำมำรถจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง จัดวำงระบบควบคุมภำยใน และจัดท ำร ำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหนวยงำนไดถูกตองตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด  ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ในหน่วยงำนให้ด ำรงอยู่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของสังคม  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำน
กฎหมำย  ระเบียบ  แบบแผน ของทำงรำชกำรมำกขึ้น/ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหบุคลำกรมีควำมรู ควำมเข้ำใจ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหกำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพ เปนไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด สำมำรถจัดท ำแผน
บริหำรควำมเส่ียง จัดวำงระบบควบคุมภำยใน และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
หนวยงำนไดถูกตองตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

กำรวิเครำะหส์ภำพองค์กร (SWOT Analysis) 
 กำรวิเครำะห์สภำพองค์กรเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำร่วมกันของทุกฝ่ำย วิธีกำรส ำคัญโดยกำรระดมพลังสมอง (Brain 
Storming) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำร ในกำรจัดกำรศึกษำ              
ของจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีมุ่งสู่อนำคตท่ีมีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปได้ในกำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ            
เทคนิคของกำรวิเครำะห์องค์กำรท่ีใช้คือ SWOT Analysis คือกำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกำส (Opportunity)  และอุปสรรค (Threat) น ำบทสรุปของกำรวิเครำะห์แต่ละด้ำน
มำประสำนเช่ือมโยงเหตุผลและควำมน่ำจะเป็นของกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
โดยใช้ SWOT Matrix เป็นเครื่องมือกำรวิเครำะห์  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพองค์กำร และก ำหนด 
กรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด (Roadmap and Development)  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563   มีรำยละเอียดดังนี้   
วิสัยทัศน์     
            ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต บูรณำกำรทุกภำคส่วน  ตำมหลักธรรมำภิบำล       
สืบสำนศำสตร์พระรำชำ พัฒนำกำรศึกษำสู่สำกล 
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พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2.  ส่งเสริม พัฒนำให้ผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน สู่ระดับชำติ
และระดับสำกล 
 3.  ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีควำมเป็น
พลเมืองและพลโลก 
 6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
ค่ำนิยมองค์กร  SMART  
 S : Service Mind  มีจิตสำธำรณะ 
 M : Morality    มีคุณธรรม 
 A : Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 R  : Responsibility  รับผิดชอบ 
 T  : Teamwork  ท ำงำนเป็นทีม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1.  กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง เพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ 
โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2.  เร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรท่ีมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษท่ี 21 
 3.  ส่งเสริม กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ      
ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของ
ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง  เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีควำมเป็น
พลเมืองและพลโลก 
 6.  ส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
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เป้ำประสงค์ 
 1.  เพื่อกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงเพื่อพัฒนำคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภำพ โดยยึดหลักศำสตร์พระรำชำ 
 2.  เพื่อเร่งรัด กำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำและรับบริกำรท่ีมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษท่ี 21 
 3.  เพื่อส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 
ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติเพื่อรองรับสู่สำกล 
 4.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของ
ประชำชนอย่ำงท่ัวถึงเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 5.  เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์โดยเน้นท้ัง
ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และจิตใจ  
 6.  เพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์ 
  1.  สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง ทุกช่วงวัยอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้เป็นคนดี 
เก่ง และ  มีคุณภำพ ยึดหลักศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน โดยใช้กำรสอนเชิงรุก Active 
Learning 
 2.  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยเน้นท้ังด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์  สังคม และสติปัญญำ โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย 
 3.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้มีทักษะอำชีพ เรื่อง ข้ำวหอมมะลิ พืช สมุนไพร เกษตร
ปลอดภัย  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ เพื่อพัฒนำให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่ง
กำรเกษตร และท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ 
 4.  เร่งรัดกำรจัดกำรศึกษำทุกระบบได้รับกำรพัฒนำ และรับบริกำรท่ีมีคุณภำพ ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มีทักษะส ำคัญส ำหรับศตวรรษท่ี 21 โดยกำรนิเทศติดตำม Coaching and 
Mentoring 
 5.  ส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะสู่ควำมเป็น
มืออำชีพ และรองรับกำรสู่สำกล 
 6.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม และกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของ
ประชำชน อย่ำงท่ัวถึง เสมอภำค และเท่ำเทียม 
 7.  ส่งเสริมกำรน ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 8.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสู่โรงเรียนสุขภำวะ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนำให้
ร้อยเอ็ด เป็นเมืองสุขภำพ 
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 9.  เพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  สู่กำรปฏิบัติ 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำบันทำงกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ดในกำรด ำเนินกำรแปลงเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแนวทำง                  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยแผนงำน โครงกำร กิจกรรมหลักท่ีจะน ำไปสู่ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน รวมท้ัง
กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลัก 
 2. สร้ำงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563    
กับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัดรวมท้ัง
แผนพัฒนำของหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญและใช้แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563  เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนของหน่วยงำน 
 4. ด ำเนินกำรช้ีแจง ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติได้รับทรำบ อย่ำงชัดเจนเพื่อกำรมี     ส่วน
ร่วมและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5. มีกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน          
ด้วยเทคนิควิธีกำรใหม่อย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังสร้ำงขวัญและก ำลังใจด้วยกำรยกย่องชมเชยให้รำงวัล           
เมื่อผลกำรด ำเนินกำรประสบผลส ำเร็จ 
 6. ประสำนงำนให้หน่วยงำนในส่วนกลำงและจังหวัด สนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงพอเพียง           
ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยปฏิบัติรำชกำรของหน่วยปฏิบัติกำรในพื้นท่ี 



 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไป 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

1.1.1 ที่ตั้ง  จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
ทิศเหนือติดจังหวัดกาฬสินธุ์และมุกดาหาร ทิศใต้ติดจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตกติดจังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทาง 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 8,299.46 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 5,187,156 ไร่คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป็นล าดับที่  10        

ของภาคและล าดับที่ 23 ของประเทศ     
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง 
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ              
ภูมปิระเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง     
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
130 –160 เมตร ซึ่งสภาพพ้ืนที่และ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ด
สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
             1. พื้นที่ทางตอนเหนือของ
จั งหวั ด ในพ้ื นที่ อ าเภอหนองพอก             
อ า เ ภ อ โพธิ์ ชั ย  อ า เ ภ อ โพนทอ ง                         
และอ าเภอเมยวดี มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ
และพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าของ  
ล าน้ ายัง สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกเข้าหาล าน้ ายัง  

2. พ้ืนที่ตอนกลาง ในเขตท้องที่ อ าเภอเสลภูมิ อ าเภออาจสามารถ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอ 
ธวัชบุรี  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอศรีสมเด็จ อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอ
ทุ่งเขาหลวง เป็นพ้ืนที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีแม่น้ าชีไหลผ่าน สภาพพ้ืนที่ลาดเทจาก
ทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือและตะวันออกเข้าหาแม่น้ าชี   
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3. พ้ืนที่ทางตอนล่างในเขตท้องที่ อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์      
อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี เป็นที่ราบต่ ารูปกระทะที่เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นแหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิขนาดใหญ่ สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าหาแม่น้ ามูล   
มีล าน้ าเสียวไหลผ่าน และมีแม่น้ ามูลเป็นเส้นเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร์ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) ระยะทาง(กม.) จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 493.60 0 15 201 
  อ าเภอเกษตรวิสัย 580.13 48 13 174 
  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 521.99 26 12 150 
  อ าเภอธวัชบุรี 374.00 11 12 147 
  อ าเภอพนมไพร 519.30 64 13 160 
  อ าเภอโพนทอง 719.15 47 14 196 
  อ าเภอเสลภูม ิ 792.34 32 18 235 
  อ าเภอสุวรรณภูมิ 1,107.04 52 15 199 
  อ าเภออาจสามารถ 454.44 34 10 139 
  อ าเภอปทุมรัตต์ 356.94 85 8 101 
  อ าเภอหนองพอก 599.47 73 9 120 
  อ าเภอเมืองสรวง 209.44 26 5 49 
  อ าเภอโพธิ์ชัย 394.31 53 9 112 
  อ าเภอโพนทราย 215.85 82 5 57 
  อ าเภอเมยวดี 180.59 72 4 43 
  อ าเภอศรีสมเด็จ 217.67 27 8 82 
  อ าเภอจังหาร 165.10 9 8 110 
  อ าเภอเชียงขวัญ 127.20 12 6 66 
  อ าเภอหนองฮ ี 132.00 78 4 54 
  อ าเภอทุ่งเขาหลวง 138.90 22 5 51 

รวม 8,299.46  193 2,446 
ที่มา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด 

   1.1.3 ภูมิอากาศ  จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอยู่ในกลุ่มที่มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลท าให้อากาศหนาวเย็น และพายุดีเปรสชันจาก
ทะเลจีนใต้ ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ระยะใกล้-ไกลทะเล จะท าให้อากาศมีความแตกต่างกันระหว่างฤดูร้อย
และฤดูหนาวมากเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเล มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย  36.35 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู คือ 
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ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และ
อิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก  

1.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                    ในปี 2555 พ้ืนที่โดยรวมของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 34,894.31 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 19,639,918 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็น
ร้อยละ 6.49 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ แบ่งการใช้ประโยชน์ ของพ้ืนที่ ดังนี้  
          

 ตารางที่ 2  พ้ืนที่การเกษตร ชลประทาน และป่าไม้ของพ้ืนที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2556  
                                                                                                                                   หน่วย : ไร ่  

รายการ ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม รวม 
1.พื้นที่การเกษตร 
  - พื้นที่ชลประทาน 
2.พื้นที่ป่าไม ้
3.พื้นที่นอกการเกษตร 

4,219,427 
449,641 
713,922 

1,870,395 

2,833,408 
354,000 
457,087 

1,051,221 

3,714,122 
474,277 
195,108 

1,276,926 

2,817,855 
382,767 
145,900 
343,547 

13,585,812 
1,660,685 
1,512,017 
4,542,089 

พื้นที่ท้ังหมด 6,803,744 4,341,716 5,186,156 3,307,302 19,639,918 
จ านวนครัวเรือนเกษตร 210,517 156,190 189,898 148,705 705,310 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ผลส ารวจเบื้องต้น วันที่ 21 ม.ค. 58) 
พ้ืนที่ชลประทาน : ที่มา โครงการชลประทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2559)                                                                

  จากตารางข้อมูลข้างต้น พ้ืนที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพ้ืนที่การเกษตรรวม 13.58 
ล้านไร่  โดยจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่การเกษตรมากที่สุด จ านวน 4.21 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.06 ของพ้ืนที่
การเกษตร รองลงมาได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 3.71 ล้าน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.34 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.83 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 20.86 และจังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่การเกษตรน้อยที่สุด 2.81 ล้าน ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.74 ตามล าดับ ใน
ส่วนพ้ืนที่ชลประทานเมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุด 0.47 ล้านไร่ คิด
เป็นร้อยละ 28.56 รองลงมาได้แก่ ขอนแก่น 0.45 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.08 มหาสารคาม 0.38 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 23.04 และ กาฬสินธุ์ 0.35 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.32 ในส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้จะพบว่า จังหวัดขอนแก่นมี
จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุด 0.71 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมาได้แก่ กาฬสินธุ์ 0.45 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
30.23 ร้อยเอ็ด 0.19 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.90  และจังหวัดมหาสารคาม 0.14 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.65 
ตามล าดับ ส่วนของพ้ืนที่นอกการเกษตรจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่มากที่สุด 1.87 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.18 
รองลงมาได้แก่ ร้อยเอ็ด 1.27 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.11 กาฬสินธุ์ 1.05 ล้าน ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 23.14 และ
มหาสารคาม 0.34 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.56 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3  การถือครองที่ดิน และการใช้ที่ดินของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2556 
หน่วย : ไร ่

รายการ ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ภาพรวมกลุ่ม 
1. การใช้ที่ดินทางการเกษตร (ไร่) 
-ที่นาข้าว 
-ที่พืชไร่ 
-ที่ไม้ผลไมย้ืนต้น 
-ที่สวนผักไมด้อก/ไม้ประดับ 
-เนื้อท่ีใช้ประทางการเกษตรอื่น ๆ 
-เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกภาคการเกษตร 
- จ านวนฟาร์ม 

 
2,798,161 

948,012 
91,021 
15,482 

366,751 
1,870,395 

198,241 

 
1,656,402 

658,760 
182,314 
22,024 

313,908 
1,051,221 

139,562 

 
3,363,960 

148,520 
56,218 
6,338 

140,086 
1,276,926 

180,593 

 
2,328,152 

264,289 
40,332 
6,649 

178,433 
343,547 
135,759 

 
10,146,675 
2,019,581 

369,885 
50,493 

999,178 
4,542,089 

654,155 
2. จ านวนครัวเรือนเกษตร 210,217 156,190 198,898 148,705 705,310 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2558 

 จากตารางข้อมูลการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556 สรุปได้ว่า พ้ืนที่ของกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 19.6 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่พ้ืนที่ป่าไม้ 1.5 ล้านไร่ โดยมีเนื้อที่ใช้
ประโยชน์นอกภาคการเกษตร 4.5 ล้านไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 13.6 ล้านไร่ แยกเป็นที่นาข้าว
รวม 10.1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.67 จังหวัดที่มีการใช้ที่ดินในที่นาข้าวมากที่สุดคือ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่ องจาก
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท านา โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิในพ้ืนที่  ทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิของ
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่รู้จักและยอมรับกันโดยทั่วไป อีกท้ังยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
เนื่องจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จะมีเอกลักษณ์และแตกต่างไปจากข้าวหอมมะลิที่ผลิตจากแหล่งปลูกพืชอ่ืน ๆ 
คือ ความหอม ซึ่งมีผลมาจากสภาพของภูมิศาสตร์และแสงแดดที่เหมาะสม พอเหมาะน่ารับประทานท าให้เป็นที่
นิยมของผู้บริโภค และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2550 พ้ืนที่นาข้าว รองลงมาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 5 

 

1.2 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร  
           1.2.1 การปกครอง 
        การปกครองในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 20 อ าเภอ 193 ต าบล 2,446 หมู่บ้าน รายละเอียดดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

 

อ าเภอ การปกครอง ประชากร รวม 
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

ต าบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

ทต. 
(แห่ง) 

ทม. 
(แห่ง) 

อบจ. 
(แห่ง) 

ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

 เมืองร้อยเอ็ด 201 15 11 3 1 1 77,117 80,286 157,403 
 เกษตรวิสัย 174 13 12 3 - - 48,889 49,199 98,088 
 จตุรพักตรพิมาน 150 12 6 7 - - 39,891 40,471 80,362 
 ธวัชบุร ี 147 12 8 5 - - 33,901 34,253 68,154 
 พนมไพร 160 13 12 2 - - 39,673 39,401 79,074 
 โพนทอง 196 14 9 6 - - 53,847 54,409 108,256 
 เสลภูม ิ 235 18 7 10 - - 56,669 58,192 114,861 
 สุวรรณภูม ิ 199 15 10 6 - - 57,884 58,289 116,173 
 อาจสามารถ 139 10 9 2 - - 37,281 37,003 74,284 
 ปทุมรัตต์ 101 8 6 3 - - 26,809 26,956 53,765 
 หนองพอก 120 9 8 2 - - 33,491 33,045 66,536 
 เมืองสรวง 49 5 - 4 - - 11,562 11,608 23,170 
 โพธิ์ชัย 112 9 6 4 - - 28,963 29,090 58,053 
 โพนทราย 57 5 3 2 - - 14,035 13,952 27,987 
 เมยวดี 43 4 - 4 - - 11,448 11,550 22,998 
 ศรีสมเด็จ 82 8 5 3 - - 19,203 17,450 36,623 
 จังหาร 110 8 4 4 - - 22,888 23,291 46,179 
 เชียงขวัญ 66 6 5 1 - - 13,660 13,900 27,650 
 หนองฮ ี 54 4 3 1 - - 12,474 12,198 24,672 
 ทุ่งเขาหลวง 51 5 5 - - - 11,770 11,775 23,545 

รวม 2,446 193 129 72 1 1 651,455 656,408 1,307,863 
  ที่มา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  
  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  2559)  
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      1.2.2 ประชากร 
      ประชากรในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 1,307,911 

คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 651,348 คน และเพศหญิง จ านวน 656,563 คน    โดยผู้ที่มีสัญชาติไทย และมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จ านวนทั้งสิ้น 1,298,936 คน เป็นเพศชาย จ านวน 645,762 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 
653,174 คน รายละเอียดดังตารางที่ 5 
  ตารางท่ี 5 ประชากรจ านวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลักษณะข้อมลู ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

แยกตามเพศ  651,348  656,563  1,307,911 

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   

- ผู้ที่มีสัญชาตไิทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  645,762  653,174  1,298,936 

-ผู้ที่ไมไ่ดส้ัญชาตไิทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  620  295  915 

-ผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการทะเบยีนกลางก าหนดให้
จัดท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีช่ือในทะเบียนบ้าน) 

 3,541  2,571  6,112 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ยา้ยออกแต่ยังไมไ่ด้ย้ายเข้า)  1,425  523  1,948 

 ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน จ านวนประชากรแยกรายอายุจงัหวัดร้อยเอ็ด ประจ าเดือนธันวาคม 2560  

   ตารางท่ี 6 ประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ป ี 5,778 5,443 11,221 1 ปี 6,209 5,782 11,991 

2 ปี 6,412 6,026 12,438 3 ปี 6,698 6,596 13,294 

4 ปี 6,936 6,522 13,458 5 ปี 7,426 6,988 14,414 

6 ปี 7,413 6,966 14,379 7 ปี 7,065 6,612 13,677 

8 ปี 7,244 6,856 14,100 9 ปี 7,187 6,944 14,131 

10 ปี 7,386 7,242 14,628 11 ปี 7,567 6,947 14,514 

12 ปี 7,654 7,226 14,880 13 ปี 7,880 7,173 15,053 

14 ปี 7,582 7,214 14,796 15 ปี 7,724 7,273 14,997 

16 ปี 7,905 7,379 15,284 17 ปี 8,479 8,025 16,504 

18 ปี 8,996 8,146 17,142 19 ปี 9,522 8,427 17,949 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) ประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

18 ปี 8,996 8,146 17,142 19 ปี 9,522 8,427 17,949 

20 ปี 9,961 8,804 18,765 21 ปี 9,726 9,053 18,779 

22 ปี 9,530 9,312 18,842 23 ปี 10,026 9,537 19,563 

24 ปี 10,057 9,686 19,743 25 ปี 10,389 9,668 20,057 

26 ปี 10,139 9,661 19,800 27 ปี 10,033 9,446 19,479 

28 ปี 9,305 8,860 18,165 29 ปี 9,008 8,369 17,377 

30 ปี 9,156 8,699 17,855 31 ปี 9,644 9,039 18,683 

32 ปี 9,793 9,258 19,051 33 ปี 9,820 9,141 18,961 

34 ปี 9,974 9,228 19,202 35 ปี 10,159 9,716 19,875 

36 ปี 10,311 9,704 20,015 37 ปี 10,815 10,020 20,835 

38 ปี 10,734 10,200 20,934 39 ปี 10,466 10,069 20,535 

40 ปี 10,915 10,648 21,563 41 ปี 10,692 10,982 21,674 

42 ปี 10,955 11,078 22,033 43 ปี 11,969 11,986 23,955 

44 ปี 11,843 11,815 23,658 45 ปี 11,917 12,125 24,042 

46 ปี 12,117 12,502 24,619 47 ปี 11,833 11,919 23,752 

48 ปี 11,427 11,895 23,322 49 ปี 11,656 12,145 23,801 

50 ปี 10,714 11,259 21,973 51 ปี 10,235 10,714 20,949 

52 ปี 10,028 10,406 20,434 53 ปี 9,952 10,555 20,507 

54 ปี 8,970 9,408 18,378 55 ปี 8,540 9,033 17,573 

56 ปี 8,182 8,660 16,842 57 ปี 7,923 8,465 16,388 

58 ปี 7,850 8,432 16,282 59 ปี 7,027 7,668 14,695 

60 ปี 7,165 8,138 15,303 61 ปี 6,748 7,266 14,014 

62 ปี 5,971 6,721 12,692 63 ปี 5,920 6,563 12,483 

64 ปี 5,612 6,164 11,776 65 ปี 5,547 6,332 11,879 

66 ปี 5,181 5,978 11,159 67 ปี 5,082 5,776 10,858 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) ประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

68 ปี 5,025 5,937 10,962 69 ปี 4,549 5,228 9,777 

70 ปี 4,239 5,251 9,490 71 ปี 3,806 4,711 8,517 

72 ปี 3,585 4,438 8,023 73 ปี 3,076 3,881 6,957 

74 ปี 2,611 3,545 6,156 75 ปี 2,707 3,442 6,149 

76 ปี 2,209 2,936 5,145 77 ปี 2,022 2,742 4,764 

78 ปี 1,800 2,595 4,395 79 ปี 1,647 2,403 4,050 

80 ปี 1,252 2,021 3,273 81 ปี 1,195 1,939 3,134 

82 ปี 1,019 1,586 2,605 83 ปี 956 1,483 2,439 

84 ปี 842 1,435 2,277 85 ปี 725 1,244 1,969 

86 ปี 503 922 1,425 87 ปี 416 791 1,207 

88 ปี 340 584 924 89 ปี 318 579 897 

90 ปี 208 417 625 91 ปี 159 312 471 

92 ปี 124 232 356 93 ปี 83 155 238 

94 ปี 71 126 197 95 ปี 54 115 169 

96 ปี 49 83 132 97 ปี 21 46 67 

98 ปี 17 35 52 99 ปี 20 24 44 

100 ปี 16 13 29 มากกว่า 100 ปี 18 33 51 

 ที่มา : จ านวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัด  ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
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2.  ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement Index-HAI) เพ่ือใช้บ่งชี้ถึงความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัด เพ่ือประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาคนระดับจังหวัดว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงไร โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความ
ครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
และเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง  ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี  ซึ่งท าให้คนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน ปี 2560 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 22) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ 

      2.1  การพัฒนาคนจังหวัดร้อยเอ็ด    
         จังหวัดร้อยเอ็ด มีการพัฒนาคนในภาพรวม อยู่ล าดับที่ 25 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI 
= 0.6075) เนื่องจากการพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความโดดเด่นอยู่ล าดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด 
มีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญคือ ไม่มีประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองสูงที่สุด 
อยู่ล าดับที่ 1 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากอยู่ล าดับที่ 8 จาก 77 จังหวัด ประกอบกับการพัฒนาคน
หลายด้านมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ อาทิ ด้าน สุขภาพ ด้านรายได้ 
และด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน โดยอยู่ล าดับที่ 21, 26 และ 28 จาก 77 จังหวัด ตามล าดับ มีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญคือ 
ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์น้อยที่สุด อยู่ล าดับที่ 1  ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพ่ือการอุปโภคบริโภคน้อยอยู่
ล าดับที่ 11 เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ท างานน้อยมากอยู่ล าดับที่ 7 จาก 77 จังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีจุดเด่น
ในประเด็น ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านสูงมากอยู่ล าดับที่ 2 จาก 77 จังหวัด  ในทาง
กลับกัน การพัฒนาคนด้านการคมนาคมและการสื่อสารมีความก้าวหน้าน้อย อยู่ล าดับที่ 62 จาก 77 จังหวัด มีตัว
บ่งชี้ส าคัญ หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี และประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์ เน็ต ค่อนข้างน้อยมาก โดยอยู่
ล าดับที่ 67 และ 65 จาก 77 จังหวัด ตามล าดับ นอกจากนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีจุดด้อย ในประเด็นแรงงานที่มี
ประกันสังคมน้อยมากอยู่ล าดับที่ 75 และประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 น้อยมากอยู่
ล าดับที่ 73 จาก 77 จังหวัด 
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ตารางท่ี 7 ข้อมูลของตัวชี้วัดและล าดับที่ของตัวชี้วัดจากทั้งหมด 77 จังหวัด 
 

 

 
  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 117 
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      2.2  ดัชนีย่อยด้านการศึกษา 
  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม 
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
การศึกษามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายได้กลายเป็นเครื่องมือ
ส าคัญต่อการด ารงชีพ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังสร้างความได้เปรียบในการประกอบอาชีพที่ต้องแข่งขันกันใน
ทุก ๆ ด้าน ส าหรับประเทศไทยมีกฎหมายบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องจบการศึกษาภาคบังคับและสามารถเรียน
ได้จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

     ดัชนีย่อยด้านการศึกษาได้สะท้อนการศึกษาของคนไทยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดย
ตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้านการศึกษามี 4 ตัวชี้วัด คือ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของ
เด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาคนด้านการศึกษาของแต่ละจังหวัด  

     จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป หมายถึง จ านวนระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้
ในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่า) ซึ่งเป็นการประมวลจาก
ผลรวมของระยะเวลาหรือจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปหารด้วยจ านวนประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไปทั้งหมด  

     อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หมายถึง ร้อยละของจ านวน
ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปีที่เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อจ านวนประชากรในกลุ่ม
เดียวกันทั้งทั้งหมด  

     ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งระดับสติปัญญา (Intelligent 
Quotient : IQ) เป็นความสามารถทางความคิด (Cognitive Intelligence) คือความสามารถของสมองในการคิด วิเคราะห์ 
การใช้เหตุผล การค านวณ การเชื่อมโยง การสร้างความคิดรวบยอด โดยสามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ด้วย
แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถทางสติปัญญา ซึ่งตัวเลขที่ได้นี้ก็คือค่า IQ (Intelligence Quotient) 
หรือระดับสติปัญญานั่นเอง ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ระดับปกติ จะอยู่ที่ประมาณ 90-110  

    คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม 5 
วิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ต่อผลรวมของจ านวนผู้เข้าสอบ 5 วิชาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ทั้งหมด  
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       การประเมินความก้าวหน้าของคนด้านการศึกษา โดยใช้ดัชนีย่อยด้านการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการ
วัด ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 

      ตารางท่ี 8  ดัชนีย่อยด้านการศึกษา 
ดัชนีย่อยด้านการศึกษา 

4 จังหวัดก้าวหน้ามากที่สุด 4 จังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
ล าดับที่ จังหวัด ค่าดัชนี ล าดับที่ จังหวัด ค่าดัชนี 

1 กรุงเทพมหานคร 0.9276 34 ขอนแก่น 0.4451 
2 ชลบุรี 0.7592 40 มหาสารคาม 0.4074 
3 นนทบุรี 0.7246 48 ร้อยเอ็ด 0.3736 
4 ภูเก็ต 0.6926 59 กาฬสินธุ์ 0.3268 

        ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 23 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ 1 ดัชนีย่อยด้านการศึกษา ปี 2560 จ าแนกรายจังหวัด 
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3.  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 3.1 หน่วยงานทางการศึกษา 
  หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ดังนี้   
ตารางท่ี  9  จ านวนหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรในพื้นที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

      ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามสังกัด  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
สังกัด/หน่วยงาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนครู/บุคลากร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 1,541 238,479 14,335 

1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  946 202,717  

        1.1 สพฐ. 845 131,248 11,794 

           1.1.1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 231 27,067 2,409 

           1.1.2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 334 36,506 3,498 

           1.1.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 217 25,082 2,491 

           1.1.4 สพม. เขต 27 60 42,593 3,149 

           1.1.5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ* 3 921 247 

       1.2 สช. 60 23,453 1,367 

       1.3 สอศ. 20 24,625 730 

       1.4 กศน. 20 22,470 444 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

4 8,595 1,163 

3. สังกัดกระทรวงมหาดไทย (อปท.) 576 25,336 931 

4. ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม 

14 984 144 
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สังกัด/หน่วยงาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนครู/บุคลากร 

5. กระทรวงวัฒนธรรม/วิทยาลัยนาฎศิลป

ร้อยเอ็ด* 

1 847 847 

          หมายเหตุ : หน่วยงานท่ีมีเครื่องหมาย * ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

3.2  บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตารางที่ 10  จ านวนบุคคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562) 
กลุ่มงาน รวม

บุคลากร 
ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

ผู้บริหาร 2 2   
กลุ่มอ านวยการ 12 5 7 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 12   
กลุ่มนโยบายและแผน 7 7   
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 6 6   
กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด  5 4 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน  1 1   
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  7 7   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 21 21   
คุรุสภา 3 3   

รวมทั้งหมด 76 68 8 
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  3.3  ด้านคุณภาพทางการศึกษา 
3.3.1  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในทุกสังกัด เป็นภารกิจ

ส าคัญที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการการพัฒนาคุณภาพประชากรวัย เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึง 

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะจบชั้นประโยค (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

หรือ O-NET ในช่วงก่อนสิ้นปีการศึกษา โดยมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน)  

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการทดสอบดังกล่าว  

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โดยเฉพาะสถิติ

การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดได้น าไปในการวาง

แผนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป โดยในปีการศึกษา 2561 

สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตารางที่  11 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สังกัด/ระดับ ค่าเฉลี่ยรายวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชา 

ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 43.14 

ภาค 12 54.46 35.28 38.76 35.65 41.04 

ศธจ.ร้อยเอ็ด 53.34 34.70 37.97 34.63 40.16 

สพป.(ร้อยเอ็ด) 53.46 34.81 38.12 34.00 40.10 

สพป.รอ 1 56.15 38.95 40.61 37.98 43.42 

สพป.รอ 2 52.14 33.54 37.21 32.64 38.88 

สพป.รอ 3 52.55 32.29 36.83 31.82 38.37 

สช. (ร้อยเอ็ด) 53.85 35.24 38.12 38.21 41.36 
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สังกัด/ระดับ ค่าเฉลี่ยรายวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชา 

สกอ.(ร้อยเอ็ด) 57.68 40.19 38.77 41.25 44.47 

การศึกษาพิเศษ (ร้อยเอ็ด) 41.90 23.67 30.28 28.39 31.06 

อปท.(ร้อยเอ็ด) 50.22 31.70 35.43 34.10 37.86 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลี่ย 4 วิชา ต่ ากว่าระดับประเทศ (40.16) เมื่อ

พิจารณาตามหน่วยงานทางการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยทั้ง 4 วิชา สูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (44.47) และส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (43.42)  

ตารางที่  12 จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  

                ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 

สังกัด/ระดับ นักเรียนที่เข้าสอบ
ทั้งหมด (คน) 

วิชา (ร้อยละท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 

ภาษาไทย 
(คน) 

ภาษาอังกฤษ 
(คน) 

คณิตศาสตร ์
(คน) 

วิทยาศาสตร์
(คน) ประเทศ           701,484    463,621       160,387      182,794   150,423  

กระทรวงศึกษาธิการ           618,251    410,403       143,057      164,750   135,080  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           212,396    132,129         31,935        46,213     37,076  

ศธภ. 12             44,955     28,383          6,891         9,714       8,002  

จังหวัดร้อยเอ็ด             12,062       7,259          1,611         2,489       1,944  

สพฐ.              9,642       5,829          1,127         1,994       1,548  

สพป.ในจังหวัดร้อยเอ็ด              9,642       5,829          1,127         1,994       1,548  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1              2,888       1,891            553           789         682  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2              4,013       2,357            380           758         532  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3              2,741       1,581            194           447         334  

สช.              1,811       1,101            400           405         334  

สกอ. 26 19               9               8            3  

สศศ. 45 14               1               3            2  

อปท. 538 296             74             79           57  
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 จากตารางที่  12 พบว่า จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จากการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละวิชาเรียงล าดับตามจ านวน

นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิชาภาษาไทย จ านวน 7,259 คน วิชาคณิตศาสตร์ 

จ านวน 2,489 คน วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 1,944 คน และวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1,611 คน  

ตารางที่  13 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สังกัด/ระดับ ค่าเฉลี่ยรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 4 วิชา 

ประเทศ 54.42 30.04 36.1 29.45 37.50 

กระทรวงศึกษาธิการ 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90 

ศธภ. 12 52.93 28.61 35.48 28.07 36.27 

จังหวัดร้อยเอ็ด 51.83 28.47 35.15 27.71 35.79 

สพฐ. 52.56 29.06 35.57 27.9 36.27 

สพม.27 53.51 29.79 36.12 28.41 36.96 

สพป.ในจังหวัดร้อยเอ็ด 50.18 27.22 34.2 26.63 34.56 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 51.14 29.93 34.39 27.51 35.74 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 49.58 25.69 33.86 26.03 33.79 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 49.85 26.03 34.48 26.39 34.19 

สช. 47.71 25.74 32.87 26.94 33.32 

สกอ. 55.3 24.53 37.87 27.87 36.39 

สศศ. 49.11 24.6 33.26 26.79 33.44 

อปท. 48.7 24.86 32.88 26.35 33.20 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 47.65 24.55 34.12 27.41 33.43 
ส านักพระพุทธฯ 39.94 22.79 29.24 25.58 29.39 

 

 จากตารางที่ 13  พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลี่ย 4 วิชา ต่ ากว่าระดับประเทศ (35.79) เมื่อ

พิจารณาตามหน่วยงานทางการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยทั้ง 4 วิชา ไม่มีหน่วยงานใดที่มีคะแนนเฉลี่ย  

4 วิชาสูงกว่าระดับประเทศ (37.50) 
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ตารางที่  14  จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  

                 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด 

สังกัด/ระดับ นักเรียนที่เข้าสอบ
ทั้งหมด (คน) 

วิชา (ร้อยละท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 

ภาษาไทย 
(คน) 

ภาษาอังกฤษ 
(คน) 

คณิตศาสตร ์
(คน) 

วิทยาศาสตร์ 
(คน) 

ประเทศ             645,685   389,128         38,001        60,719       74,643  

กระทรวง             581,071   357,147         37,245        58,664       71,217  

ระดับภาค (ภูมิศาสตร์)             200,466   110,268          5,456        11,885       17,671  

ศธภ. 12              43,000     24,554          1,435         3,082        4,179  

จังหวัดร้อยเอ็ด              11,457       6,168            308            839        1,040  

สพฐ.                9,762       5,413            295            801           958  

สพม.27                6,969       3,991            287            670           820  

สพป.ในจังหวัดร้อยเอ็ด                2,793       1,422                8            131           138  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1                  945         519                7             94            44  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2                1,128         550              -               28            51  

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3                  720         353                1             51            43  

สช.                  815         365                7             27            50  

สกอ.                    30           19                1               1              1  

สศศ.                    94           48              -                 1              4  

อปท.                  566         268                5               9            23  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                     51           22              -               -                4  
ส านักพระพุทธฯ                  139           33              -               -              -    

 จากตารางที่ 14  พบว่า จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จากการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละวิชาเรียงล าดับตามจ านวน

นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิชาภาษาไทย จ านวน 6,168 คน วิชาวิทยาศาสตร์ 

จ านวน 1,040 คน วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 839 คน และวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 308 คน  
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ตารางที่ 15 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ย 5 วิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ 

ประเทศ 47.31 31.41 30.72 30.51 35.16 35.02 

กระทรวงศึกษาธิการ 47.84 31.89 31.28 30.77 35.37 35.43 

ระดับภาค (ภูมิศาสตร์) 44.29 27.23 26.15 28.84 33.93 32.09 

ศธภ 12 44.28 27.63 26.93 28.93 33.91 32.34 

ระดับจังหวัด 43.63 27.07 26.53 28.41 33.76 31.88 

สพฐ. ในจังหวัดร้อยเอ็ด 44.32 27.5 27.26 28.72 34.06 32.37 

สพม.27 44.32 27.5 27.26 28.72 34.06 32.37 

สช. 38.36 24.73 21.92 26.34 31.25 28.52 

สศศ. 41.95 22.63 18.45 25.91 32.22 28.23 

อปท. 37.66 23.04 19.94 25.6 31.25 27.50 

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ์

36.24 21.95 18.75 24.45 30.04 26.29 

ส านักพระพุทธฯ 33.91 21.45 19.4 25.19 31.79 26.35 

 

 จากตารางที่ 15  พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลี่ย 5 วิชา ต่ ากว่าระดับประเทศ (31.88) เมื่อ

พิจารณาตามหน่วยงานทางการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยทั้ง 5 วิชา ไม่มีหน่วยงานใดที่มีคะแนนเฉลี่ย  

4 วิชาสูงกว่าระดับประเทศ (35.02) 
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ตารางที่ 16  จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  

                ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 

สังกัด/ระดับ นักเรียนที่
เข้าสอบ
ทั้งหมด 
(คน) 

วิชา (ร้อยละท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 

ภาษาไทย 
(คน) 

ภาษาอังกฤษ 
(คน) 

คณิตศาสตร ์
(คน) 

วิทยาศาสตร์ 
(คน) 

สังคมฯ 
(คน) 

ประเทศ 372,553 164,880      47,519        57,194       21,269        17,756  

กระทรวงศึกษาธิการ 345,444 157,813      46,569        55,513       20,793        17,434  

ระดับภาค (ภูมิศาสตร์) 116,563 41,505       7,037        10,280        3,725         3,022  

ศธภ.12 27,908 9,968       1,980          2,884           975           780  

จังหวัดร้อยเอ็ด 7,041 2,403          435            700           192           202  

สพม.27 6,297 2,258          424            682           191           202  

สช. 273 57             9              11              1             -    

สศศ. 50 18           -                -              -               -    

อปท. 264 50             2               5            -               -    

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ์

94 12           -                 1            -               -    
ส านักพระพุทธฯ 63 8           -                 1            -               -    

 

 จากตารางที่ 16  พบว่า จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จากการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละวิชาเรียงล าดับตามจ านวน

นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิชาภาษาไทย จ านวน 2,403 คน วิชาคณิตศาสตร์ 

จ านวน 700 คน วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 435 คน วิชาสังคมศึกษาฯ 202 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 191 

คน  
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ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561  

ระดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทยีบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561-2560 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 55.90 39.24 37.5 39.93 9.32 2.90 0.38 0.81 

ภาค 
(ภูมิศาสตร์) 

44.35 32.62 34.96 37.97 54.08 35.41 35.13 38.68 9.73 2.79 0.17 0.71 

ศธภ.12 44.68 33.06 35.16 37.87 54.46 35.65 35.28 38.76 9.78 2.59 0.12 0.89 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

44.68 33.13 35.75 38.06 53.34 34.63 34.70 37.97 8.66 1.50 -1.05 -0.09 

สพฐ. 45.29 32.73 35.55 38.13 54.61 35.47 35.65 38.83 9.32 2.74 0.10 0.70 

สพท. 
(สพฐ.) 

44.67 32.65 35.75 38.09 53.46 34.00 34.81 38.12 8.79 1.35 -0.94 0.03 

สพป.รอ 1 46.88 36.80 38.57 40.30 56.15 37.98 38.95 40.61 9.27 1.18 0.38 0.31 

สพป.รอ 2 44.01 31.46 35.34 37.36 52.14 32.64 33.54 37.21 8.13 1.18 -1.80 -0.15 

สพป.รอ 3 43.31 30.03 33.4 36.85 52.55 31.82 32.29 36.83 9.24 1.79 -1.11 -0.02 

สช. 45.68 36.06 36.92 38.39 53.85 38.21 35.24 38.12 8.17 2.15 -1.68 -0.27 

สกอ. 50.24 36.43 36.19 41.07 57.68 41.25 40.19 38.77 7.44 4.82 4.00 -2.30 

สศศ. 44.43 33.95 34.19 37.63 41.90 28.39 23.67 30.28 -2.53 -5.56 -10.52 -7.35 

อปท. 41.29 32.77 31.89 36.21 50.22 34.10 31.70 35.43 8.93 1.33 -0.19 -0.78 

 จากตารางที่ 17  การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า รายวิชาที่มีคะแนน

เพ่ิมข้ึน 2 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย (+8.66) และวิชาภาษาอังกฤษ (+1.50) ส่วนหน่วยงานทางการศึกษาที่มีคะแนนสูงขึ้นท้ัง 4 วิชาได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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ตารางที่ 18  การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  

ระดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทยีบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561-2560 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ประเทศ 48.29 30.45 26.3 32.28 54.42 29.45 30.04 36.1 6.13 -1.00 3.74 3.82 

ภาค (ภูมิศาสตร์) 46.46 28.64 23.93 31.13 52.14 27.65 27.89 35.07 5.68 -0.99 3.96 3.94 

ศธ.ภาค 12 46.8 28.95 24.38 31.32 52.93 28.07 28.61 35.48 6.13 -0.88 4.23 4.16 

จังหวัดร้อยเอ็ด 46.81 28.86 24.39 31.37 51.83 27.71 28.47 35.15 5.02 -1.15 4.08 3.78 

สพฐ. 48.77 30.14 26.55 32.47 55.04 29.10 30.28 36.43 6.27 -1.04 3.73 3.96 

สพม.27 48.19 29.58 25.93 32.03 53.51 28.41 29.79 36.12 5.32 -1.17 3.86 4.09 

สพท.(สพฐ.) 45.22 27.86 22.57 30.81 50.18 26.63 27.22 34.2 4.96 -1.23 4.65 3.39 

สพป.รอ 1 45.13 28.54 23.00 30.99 51.14 27.51 29.93 34.39 6.01 -1.03 6.93 3.40 

สพป.รอ 2 46.29 27.52 23.56 31.37 49.58 26.03 25.69 33.86 3.29 -1.49 2.13 2.49 

สพป.รอ 3 43.63 25.57 20.47 29.71 49.85 26.39 26.03 34.48 6.22 0.82 5.56 4.77 

สช. 42.78 27.87 20.52 29.11 47.71 26.94 25.74 32.87 4.93 -0.93 5.22 3.76 

สกอ. 49.5 25.6 25 33.6 55.3 27.87 24.53 37.87 5.80 2.27 -0.47 4.27 

สสศ. 41.76 28.42 21.27 29.35 49.11 26.79 24.6 33.26 7.35 -1.63 3.33 3.91 

อปท. 45.79 27.23 21.41 30.49 48.7 26.35 24.86 32.88 2.91 -0.88 3.45 2.39 

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ์ 

45.46 25.95 21.07 27.27 47.65 27.41 24.55 34.12 2.19 1.46 3.48 6.85 

ส านักพระพุทธฯ 39.88 26.43 19.42 27.57 39.94 25.58 22.79 29.24 0.06 -0.85 3.37 1.67 

จากตารางที่  18  การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่า รายวิชาที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย (+5.02) วิชา

คณิตศาสตร์ (+4.08) และวิชาวิทยาศาสตร์ (+3.78) ส่วนหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีคะแนนสูงขึ้นทั้ง 4 วิชาได้แก่ โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนใน

สังกัดสถาบันบณัฑติพัฒนศิลป์ (วทิยาลัยนาฏศิลปร์้อยเอ็ด) 
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ตารางที่ 19  การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561  

ระดับ ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทยีบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561-2560 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ 

ประเทศ 47.31 31.41 30.72 30.51 35.16 -1.94 3.10 6.19 1.14 0.46 

ภาค (ภูมิศาสตร์) 44.29 27.23 26.15 28.84 33.93 -2.34 2.87 5.17 1.43 0.9 

ศธ.ภาค 12 44.28 27.63 26.93 28.93 33.91 -2.21 2.93 5.34 1.38 0.88 

จังหวัดร้อยเอ็ด 43.63 27.07 26.53 28.41 33.76 -2.65 3.12 5.21 1.39 1.04 

สพม.27 44.32 27.5 27.26 28.72 34.06 -2.63 3.25 5.44 1.39 1.03 

สช. 38.36 24.73 21.92 26.34 31.25 -2.07 2.61 4.61 1.65 1.34 

สศศ. 41.95 22.63 18.45 25.91 32.22 0.22 0.61 0.80 0.15 2.22 

อปท. 37.66 23.04 19.94 25.6 31.25 -4.02 2.10 2.83 1.27 0.75 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 36.24 21.95 18.75 24.45 30.04 -2.73 2.27 3.59 1.24 0.91 

ส านักพระพุทธฯ 33.91 21.45 19.4 25.19 31.79 0.31 1.50 5.06 3.49 3.95 

 

  จากตารางที่ 19 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า รายวิชาที่มี

คะแนนเพ่ิมขึ้น 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (+3.12) วิชาคณิตศาสตร์ (+5.21) วิชาวทิยาศาสตร์ (+1.39) และวิชาสังคมศึกษา ฯ (1.04) ส่วนหนว่ยงาน

ทางการศึกษาที่มีคะแนนสูงขึ้นทั้ง 5 วิชาได้แก่ โรงเรียนในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โรงเรียนในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  
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ตารางที่ 20 ผลการทดสอบระดับชาติ N-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด 

สาระวิชา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

38.26 41.08 39.67 35.21 37.94 36.58 34.99 34.01 34.50 

ความรู้พ้ืนฐาน 32.82 45.92 39.37 32.03 34.73 33.38 25.18 27.59 26.39 

การประกอบ
อาชีพ 

43.28 34.25 38.77 42.80 28.57 35.69 40.05 25.61 32.83 

การด าเนินชีวิต 48.56 55.75 52.16 41.79 42.03 41.91 36.13 34.87 35.50 

การพัฒนา
สังคม 

41.13 44.92 43.03 33.44 42.05 37.75 28.22 39.54 33.88 

ค่าเฉลี่ย 40.81 44.38 42.60 37.05 37.06 37.06 32.91 32.32 32.62 

 จากตารางที่ 20   แสดงคะแนนจากการทดสอบระดับชาติ N-NET  ปีการศึกษา  2561  ระดับจังหวัด

ร้อยเอ็ด จาก 3 ระดับชั้น ในการทดสอบ 5 สาระวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมในระดับชั้นประถามศึกษามีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด (42.60)  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (37.06)  ระดับมัธยมตอนปลายค่าคะแนนเฉลี่ยต่ า

ที่สุด (32.62) 

ตารางที่ 21  ผลการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ทักษะ/สาระ ปีการศึกษา 2561 

ค่าร้อยละ 

ปวช. ปวส. 

1 สังคมและการด ารงชีวิต  39.07 38.27 

2 ภาษาและการสื่อสาร 29.06 29.5 

3 การจัดการงานอาชีพ 50.05 50.78 

4 การคิดและการแก้ปัญหา 40.78 35.35 

ค่าเฉลี่ย 39.74 38.48 

 จากตารางที่ 21    แสดงผลการทดสอบ V-NET  ปีการศึกษา2561 ในการทดสอบ  2  ระดับชั้นคือ 

ปวช. 3 และ ปวส.2 จาก  4 ทักษะ/สาระ พบว่าผลการทดสอบในระดับชั้น ปวช.3 ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  

39.71 ระดับชั้น ปวส.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.48   
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 เมื่อพิจารณารายทักษะ/สาระ พบว่าในชั้น ปวช. 3 มีทักษะ/สาระท่ีมีค่าร้อยละ สูงสุด คือสาระการ

จัดการงานอาชีพ (50.05) รองลงมาคือ  การคิดและการแก้ปัญหา (40.78) ในชั้น ปวส.2 ทักษะ/สาระที่มีค่า

ร้อยละสูงสุดคือ การจัดการงานอาชีพ (50.78) รองลงมาคือ สังคมและการด ารงชีวิต (38.27)  
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ  
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
    เป้าหมาย 
         1. ความมั่นคง 
       1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
   1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่ 
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล     
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน  มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
     1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
     1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
    2. ความมั่งค่ัง    
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น   
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   2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
   2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
      3. ความยั่งยืน    
        3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
      3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
      3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
       2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
         3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
       4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 มีหลักการที่ส าคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการ  การ
พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ  ความ
เสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคน ที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 
2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี
แรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
   เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 3 เป้าหมาย ดังนี้ 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม   ทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
       เป้าหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

    เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  วัตถุประสงค์  
                 1. เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต     
                 2. เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน               
                 3. เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์    
 4. เพื่อสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ     

 5. เพื่อให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่  
ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปชั่น   
 

3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
    นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ
ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
    วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกใน
ประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
    นโยบายความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  

 นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิป
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

  นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  3.3) เสริมสร้าง 
สันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน          
 

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎาคม 2562 
  ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนา ของผู้น า
ประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งเก่ียงข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 นโยบายหลัก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่  
 1)  ด้านที่ 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
   ข้อ 2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี จิตสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ  ความสามัคคีปรองดองและความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลัก
คิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ   
   ข้อ 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข 
 2) ด้านที่ 3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
   ข้อ 3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนิน
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ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
   3.3 ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนา ทุกศาสนาให้มีบทบาทใน
การเผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค า
สอนของพระพุทธเจ้าและสามารถ น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้    
 3) ด้านที่ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย    
   5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม   
    ข้อ 5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการรายใหม่ 
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน  การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้
มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ ในพื้นที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการ  
    ข้อ 5.2.4 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบัน
เฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถ เป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่ม
เพาะศักยภาพ ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์  
   5.3 พัฒนาภาคเกษตร   
    ข้อ 5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิม ทักษะการ
ประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะ
ด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและ ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้
เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการ
พัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต   
   5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว  
     ข้อ 5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว สู่ชุมชน โดยพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน 
และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา ทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน 
และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและท าธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์  
   5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ  
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    ข้อ 5.7.1 รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติของ
ชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้
สายในระบบ 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจ านวนมาก
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และ
การบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน  
    5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่   
    ข้อ 5.9.3 ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็น ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม ผ่านการศึกษา และการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
เทคโนโลยี แหล่งเงินและการระดมทุน  เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน าเสนอแนวคิด พัฒนา
แอปพลิเคชัน นวัตกรรม และด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง    
   4) ด้านที่ 6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่จะช่วยกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ าของ การพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมือง
ใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้าง สังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน โดย
มีนโยบาย ดังนี้  
    6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ของเอเชีย  
     ข้อ 6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง  โดยพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้เป็น เมืองมหานครการบิน 
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับ
ภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม     

5) ด้านที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
    ข้อ 8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มี 

โอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุก
รูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความ
ช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ
และสุขภาพ  การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ  
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   ข้อ 8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญา ที่หลากหลาย 

ของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน   

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่   
   ข้อ 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของ 

คนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง
ความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  

   ข้อ 8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของ 

ผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศ
ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับ การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน   

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม  
4.0 โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
พัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับผลิต ก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น   

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริม ผู้มี 
ความสามารถสูง  สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลก
โดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพ
สูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ  

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
   ข้อ  8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ าและ 



ห น้ า  | 33 

 

ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมใน
เชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส ส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้
สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประชาชน อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  ข้อ 8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และ 

เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้าง
ความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริม ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาค
การศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของ
ระบบวิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

   ข้อ 8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และ             
บูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของ
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ
การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบ
เปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติ
จริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่ม ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย   
   ข้อ 8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึง ความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทาง ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   ข้อ  8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มี 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสรมิการเรียนการสอนที่
เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
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   ข้อ 8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการ การด าเนินงาน 

ระหว่าง หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่ม
เด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดี
กับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา ในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และ
ทบทวน รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  

   ข้อ 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อ การพัฒนา 

ทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่
ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต   

   ข้อ 8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และ 

อุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพ
กฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมกลไกสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ   

8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เน้นออกแบบ 

หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็น
การเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือ
ท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ
สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน การศึกษาและการด ารงชีวิต   

6)  ด้านที่ 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท า     

ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญ หลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และ
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ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้ได้รับ ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์            
ที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 

นโยบายเร่งด่วน 3  เรื่อง   
1. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยปรับปรุงระบบ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่
ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน      
(อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล  และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอด อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด
การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้ง วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ในการ
ให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วน ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็น
ฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล  
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ  สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สือ่ออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย 
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถ ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์  และความสามัคคีในสังคม 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต   
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5. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
      ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
 

6.  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในส่วนของประเทศไทย 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ.2016-2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 193 ประเทศได้
ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร “Transforming Our World : The 
2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปี
ข้างหน้า เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและทุก
รูปแบบ รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals : MDGs) (ค.ศ.2000-2015) ทั้งนี้ SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่อยู่
บนฐานของแนวคิด ดังนี้ 
 Inclusive Development คือ การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง การพัฒนาที่คนยากจน คน
เปราะบาง คนชายขอบจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 Universal Development คือ ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นเฉพาะประเทศยากจนเท่านั้นแต่ทุก
ประเทศก็อยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันบรรลุเป้าหมายนี้เพ่ือสร้างโลกท่ียั่งยืนในกับคน
รุ่นหลัง 
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 Integrated Development คือ การพัฒนาที่บูรการการ หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย SDGs จะท า
เพียง 1 เป้าหมายหรือ 1 เป้าประสงค์โดด ๆ ไม่ได้ เป้าหมาย SDGs มีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นในระดับ
เป้าประสงค์ (Targets) การบรรลุ SDGs จะต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบ 
 Locally-focused Development คือ การพัฒนาที่ต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่น หรือ bottom-up 
ด้วยเหตุผลที่ว่า บริบทของท้องถิ่น ทั้งชนบทและในเมืองนั้น เป็นบริบทที่ใกล้กับตัวผู้คนที่สุด และองค์กรที่
บริหารจัดการเมืองหรือท้องถิ่นในชนบทเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในพ้ืนที่ 
การบรรลุ SDGs จงึต้องถูกน าไปพิจารณาในระดับท้องถิ่นให้ได้และด าเนินการในระดับท้องถิ่นให้ได้ 
 Technology-driven Development คือ การพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการบรรลุทั้ ง
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีจากการปฏิบัติด้านข้อมูล (Data Revolution) เพ่ือท าให้ผล
ของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 SDGs มีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมดังนี้  
 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ (End poverty in all forms everywhere)  
 เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ ยั่ งยืน (End hunger,  achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture)  
 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุก
วัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) 
 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเที่ยมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and 
promote lifelong learning opportunities for all) 
 เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเที่ยมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
(Achieve gender equality and empower all women and girls) 
 เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่
ยั่งยืน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all) 
 เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 
 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่เต็มที่มี
ผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive employment and decent work for all) 
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 เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation) 
 เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality 
within and among countries) 
 เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและ
ยั่งยืน 9Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) 
 เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable 
consumption and production patterns) 
 เป้าหมายที่ 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent 
action to combat climate change and its impacts) 
 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development) 
 เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง พ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 
ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt  
 เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and 
inclusive societies for sustainable development, provide success to justice for all and build 
effective, accountable and inclusive institutions at all levels) 
 เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่การด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Strengthen the means of implementation and revitalize the global 
partnership for sustainable development)  
 สหประชาชาติได้แบ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 กลุ่ม People หรือกลุ่มด้านสังคม/ความเป็นอยู่ของผู้คน : ประกอบด้วย (1) การลดความยากจน (2) 
การขจัดความหิวโหย (3) สุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี (4) การศึกษาที่มีคุณภาพ และ (5) ความเท่าเทียมกันทาง
เพศ 
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 กลุ่ม Prosperity หรือกลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง : ประกอบด้วย เป้าหมาย (7) พลังงานที่
สะอาดและราคาที่ย่อมเยา (8) งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม
และโครงสร้างพ้ืนฐาน (10) ลดความเหลื่อล้ า และ (11) เมืองและชุมชนยั่งยืน 
 กลุ่ม Planet หรือ กลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย เป้าหมาย (6) น้ า
และสุขาภิบาล (12) การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน (13) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (14) ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร และ (15) ระบบนิเวศบก 
 กลุ่ม Peace  หรือกลุ่มด้านสันติภาพ : ประกอบด้วยเป้าหมาย (16) สันติภาพ และสถาบันที่เข้มแข็ง  
 กลุ่ม Partnership หรือกลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา : ประกอบด้วย (17) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 
 การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 4) 
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และมีการแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ภายใต้
คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย 
โดยมีผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ภายใต้อนุกรรมการฯ ด้วย
แล้ว ใน 3 คณะแรก ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยนั้น ได้ยึด 2 หัวใจหลัก
ส าคัญ ได้แก่ 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ประชารัฐ ร่วมทั้งให้พิจารณาความเชื่อมโยงของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ ASEAN Blueprint และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ ซึ่งความก้าวหน้าใหนการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษา 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเป็นการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาได้ภายในปี 2573 โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 1) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 ท่าน เป็นที่ปรึกษา 2) ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นกรรมการ 3) ผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกกระทรวง เป็น
กรรมการ 4) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขานุการ โดยมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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สป. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. จัดท า Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ร่วมกับกระทรวงส่วน
ราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี 2573 โดย
ได้ก าหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) ในส่วนของประเทศไทย รวม 17 ตัวชี้วัด และได้ก าหนด
มาตรการ แผนงานและโครงการส าคัญระยะสั้น (2560) ระยะกลาง (1561-2564) และระยะยาว (2564-2573) 
(ด าเนินการจัดท า Roadmap ในห้วงปี 2560 ซึ่งก าหนดทบทวน Roadmap เป้าหมายที่ 4 ในปีนี้) 

สรุปแผนงานและโครงการส าคัญระยะกลาง (2561-2564) และแผนระยะยาว (2564-2573) 

จ าแนกตาม 10 เป้าประสงค์ดังนี้ 
(ข้อมูลตาม Roadmap ที่จัดท าไวใ้นห้วงปี 2560) 

เป้าประสงค์ โครงการ-กิจกรรมส าคัญ (ระยะกลาง-ยาว) 
4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคุณภาพ  เท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพภายในปี 2573 
สถานภาพ : ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทย
ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอันดับต้นโดยการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคนตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลไปจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานครอบคลุมนักเรียนทุกคนในประเทศไทยที่อยู่ในระบบการศึกษา 
มาตรการส าคัญ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
อย่างครองคลุมและทั่วถึง 
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. พัฒนามาตรฐานการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานเทียบเท่าต่างชาติ 

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เป้าประสงค์ 4.1, 4.2 และ 4.3) 
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (STEM 
EDUCATION, BBL, Active Learning ฯลฯ) 
3. ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
4. พัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  
5. ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่างวัย 
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6. ทบทวนอัตราเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีความเหมาะสมกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล การจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มาตรการส าคัญ 
1 .  ส่ ง เ ส ริ ม กา รดู แล ให้ เ ด็ กปฐมวั ย มี
พัฒนาการที่สมวัยรอบด้านอยางมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัย
เรียน ได้รับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
อย่างครองคลุม และท่ัวถึง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ กลไกความ
ร่วมมือในการส่งเสริมและติดตามพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยเพ่ือเฝ้าระวัง คัดกรอง และการ
เข้าถึงระบบบริการอย่างครอบคลุมเท่า
เทียม 

โครงการส าคัญ 
1. เงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
2. ขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 
3. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี มีการพัฒนาการสมวัย และสูงดี
สมส่วนในการส่งเสริมบทบาทพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการ
เลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม 
5. พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
6. สร้างเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 
ปี พัฒนาการสมวัยและสูงดีสมส่วน 
7. พัฒนาระบบบริการและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก เพ่ือเฝ้าระวังคัดกรอง และการเข้าถึงระบบบริการอย่าง
ครอบคลุม เท่ า เทียมด้ วย เครื่ องมือที่ เหมาะสม เช่ น 
DAPM/MAIM รวมทั้งติดตามเด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า 

4.3 สร้างหลักประกันให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี 2573  
มาตรการส าคัญ 
1 .  เ ร่ ง ผ ลิ ต แล ะ พัฒนา ผู้ เ รี ย น ร ะดั บ
อาชี วศึกษาและระดับ อุดมศึกษาให้มี
ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความ

โครงการส าคัญ 
1. ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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ต้องการของตลาดแรงงานและสาขาที่เป็น
ความต้องการของประเทศ 
2. เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
ผลิตและพัฒนา โดยเครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลิตและพัฒนา โดยเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลิตและยกระดับก าลังคน
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งองค์กร
ภายในและต่างประเทศ 

2. ทวิศึกษา/ทวิภาค/สหกิจศึกษา/การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated 
learning : WIL) 
3. ความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนอง ภาค
การผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 
4. จัดการศึกษานอกระบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวส.) 
5. ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4.4 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับ
การจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
มาตรการส าคัญ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสร้าง
ทักษะความรู้ที่ จ าเป็นต่อการท างาน การ
ประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง
การฝึกอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
3.ส่ ง เสริม  สนับสนุนการสร้ างความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนวัย
แรงงาน 
4 .  พัฒนาแหล่ ง เ รี ย นรู้ ใ น ชุ ม ชน เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
2. จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E)  
3. พัฒนาทักษะสมรรถนะของนักเรีนยกลุ่มเสี่ ยงออก
กลางคันและกลุ่มที่ไม่ศึกษาต่อในรูปแบบ Social Lab 
4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
แต่ละสาขาผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ยื ดหยุ่ น  (Thai MOOC : Thai Massive Open Online 
Couse) 
5. พัฒนาประชาชน ด้วยหลักสูตร digital literacy และ E-
commerce ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับต าบล 
6. ขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
7. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและการบริกรอินเทอร์เน็ตสาะรณะสู่
ชุมชน 

4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้
พิการ ชนพื้นเมืองและเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573  
มาตรการส าคัญ โครงการส าคัญ 
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1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท ให้ประชาชนทุกช่วงวัย 
โดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง และกลุ่มท่ีมีความจ าเป็นต้องการ
พิเศษ เข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการติดตามประชากรวัย
เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไม่
ได้รับการศึกษารวมทั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะออก
กลางคันเพ่ือให้ได้รับการศึกษาอย่างน้อยใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. โครงการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับสู่
ระบบการศึกษา 
2. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
3. โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้านฉ) 
4. Partnership School หรือโรงเรียนร่วมพัฒนา 
5. พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLIT หรือ DLTV 
6. โครงการไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับชุมชนชาย
ขอบ CICT for Marginalized Area)  
7. โครงการบูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตรประจ าตัว
ประชาชนเพื่อการให้บริการภาครัฐ สป. 

3. จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและ
เสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 

8. สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาในระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาพิการ เพ่ือเปิดโอกาส 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งหญิงและชายสามารถอ่านออกเขียน
ได้และค านวณได้ภายในปี 2573 
4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของ
โลกและความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ภายในปี 2573 
มาตรการส าคัญ 
1. ผลักดันให้จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป็นวาระส าคัญในหลักสูตรและ
มาตรฐานทางคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
2. ส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะและค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
และพลดลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษา 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการผสานนวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
(Democratic Citizenship Education) 
2. โครงการการศึกษาน าร่องการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองโลก (Global Citizenship Education) โดยความ
ร่วมมือกับ UNESCO Bangkok และ Korea-fund-intrust 
3. โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เป้าประสงค์ โครงการ-กิจกรรมส าคัญ (ระยะกลาง-ยาว) 
4. โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม/สถานศึกษาพอเพียง/
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”/กระบวนการเรียนการสอนลูกเสือ
ในสถานศึกษา 
6. โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO Waste School) 

4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะและ
ให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับ
ทุกคน 
มาตรการส าคัญ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ ส าหรับผู้เรียนกลุ่ม
ที่มีความสารถต้องการจ าเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่ม
ความสามารถพิเศษ และกลุ่มด้อยโอกาส 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการปรับปรุงคามือรายการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
2. โครงการผลิตสื่อการศึกษาส าหรับคนพิการ 
3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS 
Center) และจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการ ใน
สถาบันการอุดมศึกษา 

4.B ขยายจ านวนการศึกษาให้ทั่วโลกท่ีให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
รวมถึงการฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563 
มาตรการส าคัญ 
1. สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง
เครือข่าย ความเป็นภาคีหุ้นส่วนเพ่ือพัฒนา
กา ร ศึ ก ษ า กั บ อ ง ค์ ก ร ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ 

โครงการส าคัญ 
N/A 

4.C เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายใน ปี 2573 
มาตรการส าคัญ โครงการส าคัญ 

1. ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ โครงการ-กิจกรรมส าคัญ (ระยะกลาง-ยาว) 
1. วางแผนการผลิตครู คณาจารย์ อย่างมี
ระบบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
อัตราก าลังและความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา  
2. จัดท าข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหารและพัฒนา
ครูทั้งระบบ และวางแผนบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑ์และมาตรฐานวิชาเอก 
3. พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุ คล ากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี 
 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพ่ือการบริหาร
และพัฒนาครูทั้งระบบ 
3. พัฒนาแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
4. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : พัฒนาครู
เ น้ น บ ท บ า ท  Facilitator Motivation Inspiration 
Coaching 

 นอกจากเป้าหมายที่ 4 แล้ว ยังมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จ านวน 5 

เป้าหมาย (1,2,5,12,13) 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: มท./พม. 

เป้าประสงค์เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตัวช้ีวัด SDG 
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายหญิงทุก
คนโดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่า
เทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  รวมถึงการ
เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานการเป็นเจ้าของและควบคุม
เหนือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอ่ืนมรดก
ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมและ
บริการทางการเงินรวมถึงระบการเงินระดับฐานราก 
(microfinance) 

1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่
เข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากร
อย่างมีนัยส าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึง
การยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะ
จัดให้มีแนวทางที่ เ พียงพอและคาดเดา ให้แก่
ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

1.a.2 สัดส่วนการใช้จ่ายของรัฐบาลรวมในเรื่องการ
บริการที่ส าคัญจ าเป็น (การศึกษา, สุขภาพ และ
ความคุ้มครองทางสังคม) 
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พัฒนาน้อยที่สุด ในการด าเนินงานตามแผนงานและ
นโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนทุกเพศทุกวัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ศธ. 

เป้าประสงค์เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตัวช้ีวัด SDG 
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้
ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษา
โรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ภายในปี 2573 
ความ เกี่ ย ว ข้ อ ง  : ศธ  (สกอ . , มหาวิทย าลั ย /
สถาบันอุดมศึกษาที่ เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 

3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรงมะเร็ง โรงคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการ 
ข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนามัยเจริญ
พันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว 
และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573 

3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี) 
ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ 

3.a เสริมการด าเนินงานของกรอบอนุสัญญาของ
องค์การอนามัยดลกว่าด้วยการควบคุมสูบในทุก
ประเทศตามความเหมาะสม 

3.a.1 ความชุกของการปรับมาตรฐานอายุของผู้ที่สูบ
บุหรี่ในปัจจุบันในจ านวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 
ปีขึ้นไป 

 

เป้าที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : พม. 

เป้าประสงค์เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตัวช้ีวัด SDG 
5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกท่ี 

5.1.1 กรอบกฎหมายที่จะต้องให้เพ่ือสนับสนุน 
บังคับ ติดตาม ตรวจสอบความเท่าเทียมและการไม่
แบ่งแยกในหลักพ้ืนฐานทางด้านเพศ 
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เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ทส. 

เป้าประสงค์เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตัวช้ีวัด SDG 
12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่
ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 
2573 

12.8.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือ
ความเป็นพลเมืองโลก และการจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (รวมถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ)  เป็น เ รื่ อ งหลัก ในนโยบาย
การศึกษาของประเทศ สาขาวิชาที่ท าการสอน 
การศึกษาของครูผู้สอน และการประเมินนักเรียน/
นักศึกษา 

 

เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ทส. 

เป้าประสงค์เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตัวช้ีวัด SDG 
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้
และขีดความสามารถของมนุษย์ของสถาบันในเรื่อง
การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า 

13.3.1 จ านวนประเทศที่มีบูรณาการการลดการป
ล่อบก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ 
และการเตือนภัยล่วงหน้าเข้าไปใส่ไว้ในหลักสูตร
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

7. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

                สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) จากการวิเคราะห์แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 จ านวน 23 ฉบับ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านอ่ืนๆ ทั้ง 11 ด้าน ที่มีความเชื่อมโยง กับขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏความเกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในส่วนที่
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยสนับสนุน 
ประกอบกับได้ประเมินสถานภาพของกระทรวง ศึกษาธิการจากผลการด าเนินงานในช่วงสามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 
– 2562) จึงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความสอดคล้องกับกรอบ
ระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ ได้วางไว้ในช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศให้สามารถเอ้ือ
ต่อการสร้างความพร้อม ส าหรับการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตช่วง 
5 ปีต่อไป (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้งนี้ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
จะประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 1. เป้าหมายหลัก 

 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  

4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 41  

5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข  

6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับสภาพ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค  

7. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค  
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

รองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน  
2. วิสัยทัศน์  

“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     
มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง”  

“วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษา     
ที่บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพื่อด าเนินการปฏิรูป 
การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

“ผู้เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัย ที่ได้รับ 
บริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 “มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร  
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล / ทักษะชีวิตและ
อาชีพ  

“มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 2) ยึด 
มั่นในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน ของตน “มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี 2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดี
งาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง  
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“มีงานท า มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก เยาวชน รกั 
การท างาน สู้งาน อดทนท างานจนส าเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี 
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานท า  

“เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู่ 
ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ  
 3. พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา   
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน

การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  
4. ยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

5. ผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ผลผลิต /

ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต
และสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ มี
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีจิตอาสา มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การด าเนินชีวิต ผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ ์ผู้ประกอบวิชาชีพครู  
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใช้อัตราก าลังครูให้มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับ อาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม  
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5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ผลผลิต /ผลลัพธ ์มีการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณ
เพียงพอ โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้าน 43 พหุปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ือฝึกอาชีพ
ตาม ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณชิย์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม  

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็ก
พิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้ง มีระบบ
เทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียน 
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง ทรัพยากรพื้นฐานระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพ /การ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้  

5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษา มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุง
ให้มี ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ าตาม
มาตรฐาน การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามา ด าเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการน าความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อน าไปใช้ส าหรับการ
ประกอบ อาชีพได้             
 

8. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวง 
   ศึกษาธิการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย



ห น้ า  | 51 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ ..2563 และแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค              
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับทบทวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม

ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของ

ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 
 ค่านิยม TEAMWINS 
  T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
      I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
 เป้าประสงค์รวม 
  1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  2. ผู้ เรียนได้ รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ า เป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
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  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนระบบงานที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ : 
(กพร. สช. กศน.  
ส านักงาน ก.ค.ศ.) 

2. ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment)  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 : (ศปท.) 

3. จ านวนกฎหมายและกฎหมายระดับรอง (กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ) 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดท าและปรับปรุงแก้ไขรองรับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. 

ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ : 
(สน. สช. กศน.  
ส านักงาน ก.ค.ศ.) 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 50 : 
(สช.) 

5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา
นอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 45 ขึ้นไป : 
(กศน.) 

6. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมือง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  

ร้อยละ 3 : 
(สนย.) 

7. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนเป็น 9.9 ปี : 
(กศน.) 

8. จ านวนผู้เรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่เข้าถึงการศึกษาปฐมวัยต่อกลุ่มอายุเด็กปฐมวัย  (สช.,ศทก.) 
9. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การพัฒนาและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 : 
(สอ. กศน. สช. สคบศ. 
ส านักงาน ก.ค.ศ.) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
   5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
   2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถท่ีสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
  3. ผู้ เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมือง  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 
 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
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 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้  
การวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม               จิต
สาธารณะและความเป็นพลเมือง 
 3.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถ 
อยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
 3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 3.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ 
สะเต็ม ทวิศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 กลยุทธ์ 
 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 6.1 พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชน 
 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยง 
ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
 6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อ   การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 6.6 ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
9. แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการ ภาค  12 

1.  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “จัดการศึกษาให้ประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเองได้ 

อย่างมีความสุข และยั่งยืน” 
2. พันธกิจ (Mission) 

     1) ส่งเสริมสนับสนุนประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่ท่ัวถึง   
เท่าเทียม มีคุณภาพการยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวไกลสู่สากล 
     2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนด 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          3. เป้าประสงค์ (Goal) 
    ประชากรทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy) 
              ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy) ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์               
(Strategic Issues) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) กลยุทธ์ (Strategy) 

1.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

1.ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาที่
ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ ร้อยละ 
100 

1.ส่งเสริมสนับสุนนการสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา เข้าถึงการเรียนรู้
ตามความสนใจ 

2.พัฒนาการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของพ้ืนที่ 

2.จัดการศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท ทุกระบบให้มีคุณภาพ

2.ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท ทุกระบบ มีภาคี
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ประเด็นยุทธศาสตร์               
(Strategic Issues) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) กลยุทธ์ (Strategy) 

อย่างทั่วถึงตามมาตรฐานของ
หลักสูตรที่ก าหนด ร้อยละ 100 

เครือข่าย สถานประกอบการ 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ 

3.ผลิตและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ประชากรทุกช่วงวัยให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 
 

3.ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต
และพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทักษะ องค์ความรู้
รอบด้านและจิตวิญญาณใน
การเป็นผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด
อาชีพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

4.ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ประชากรทุกช่วงวัยให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนทุกช่วงวัให้มี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 

5.พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุก
ช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 

ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทุก
ช่วงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
น้อมน าศาสตร์ของพระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ด   พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปี พ.ศ. 2563 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน

ตลอดจน การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยน ามา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตาม  
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของประเทศ และยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  มาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ. 2563   สรุปได้  ดังนี้ 
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 10.1.  วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 “มหานครข้าวหอมมะลิ  ท่องเที่ยงวัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพ ภายในปี พ.ศ. 2565” 

 10.2.  พันธกิจ 
  10.2.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
  10.2.2 พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า  การลงทุน  เชื่อมโยงการ
บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
  10.2.3 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และ
ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2.4  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
  10.2.5  สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

 10.3.   เป้าประสงค์รวม 
  10.3.1 ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าสูงและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขัน
ได้  
  10.3.2 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้ 

 10.4. ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตร    สู่

มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและครบวงจร 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 

10.5.แผนงานตามประเด็นการพัฒนา 
10.5.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้า 

เกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
10.5.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
10.5.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
10.5.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ 
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พัฒนาอย่างยั่งยืนและครบวงจร 
10.5.5 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 

10.6. แผนงานตามประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตร           

สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

  1. เพ่ือพัฒนาข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ร้อยละ 20 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. อัตราการขายตัวมูลค่าการผลิตภาคเกษตร ร้อยละ 2 ต่อปี 
3. จ านวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรที่ได้รับการ ตรวจรับรอง  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80  
4. พ้ืนที่การเกษตรได้รับการส่งเสริมให้รูปแบบการเกษตรแปลงใหม่เพ่ิมข้ึน จ านวนไม่น้อย 

กว่า 300 แปลง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
5. มีตลาดรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวห้อมมะลิ คุณภาพสูง 

ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและอินทรีย์ 
2. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 

ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและอินทรีย์ 
3. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรรมทางเลือกใหม่ 
4. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตร และสถาบันเกษตรให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การแข่งขัน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริหาร การค้าและการลงทุน 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคอีสานตอนกลาง 
2. มูลค่าการค้า การลงทุน และการนริการเพ่ิมขึ้น และมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
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มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายตัวชี้วัด  
1. มูลค่าการค้าและการลงทุนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
3. อัตราการขยายตัวของภาคบริการเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
4. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
5. ร้อยละจ านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 5) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและงานประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 

ต่อเนื่องทั้งปี 
3. พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการ 

ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน 
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกให้ได้มาตรฐาน 
5. ส่งเสริมตลาดการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
6. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs เพ่ือการค้าและ ส่งออก 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอาชีพมีรายได้ 
2. คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน  ร้อยละ 100 
2. ไอคิวของเด็ก เยาวชน อายุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เท่ากับ 101  
3. อัตราตายแรกเกิดไม่เกิน 3.4 ต่อแสนประชากร 
4. ร้อยละประชากรทุกกลุ่มวัยออกก าลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 80) 
5. อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี ลงลง ร้อยละ 3 
6. ผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  
7. ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ร้อยละ 95  
8. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง  (ร้อยละ 80) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเท่ียมและทั่วถึง 
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2. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและเมืองบริการสุขภาพ (Medical Hub) 
3. สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
5. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา 

อย่างครบวงจร เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เพ่ือให้มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน  (SDG :  

Sustainable Development Growth) 
2. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ 

และสมดุล 
3. เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ร้อยละ 100 
2. พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ของจังหวัดเพ่ิมข้ึนปีละ 2,000 ไร่ 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 70  
4. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัด ร้อยละ 100 
5. ครัวเรือนมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าและป่า 

ชุมชน 
3. เสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

ตามแนวทางประชารัฐ 
4. บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ให้มี 

คุณภาพ 
5. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา  
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา และขจัดปัญหา 

อุปสรรคของประชาชนในการเข้าถึงบริการ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระท าผิด (ร้อยละ 85) 
2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมชองประชาชนไม่เกิน (ร้อยละ 40) 
3. จ านวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด (ร้อยละ 95) 
4. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด  

โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
3. เพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิด 

สาธารณภัย 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริการภาครัฐ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

เสมอภาค และเป็นธรรม 
 

11.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562   และด าเนินงานการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 11.1  การด าเนินงานตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา/หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน/
การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
  11.1.1 STEM/ STEAM /STREAM ครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการบูณาการสะเต็ม
ศึกษาของ สสวท. ได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ สสวท.มาใช้   ส่งผลให้ผู้เรยีนได้มีการพัฒนาตาม
ศักยภาพและความสามารถของตนเอง  จากการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สามารถน าความรู้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและเป็นนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม  และน าไปสู่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคต่อไป    

11.1.2  หลักสูตร Waldorf/Montessori/High Scope/BBL 
โรงเรียน / สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2460  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวัน ตามกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรม 
บูรณาการนวัตกรรมปฐมวัยตามบริบทของโรงเรียน / สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง 

11.1.3 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนให้มีความรู้ความ 



ห น้ า  | 62 

 

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning) แต่ครูผู้สอนก็ยังไม่เข้าใจ
อย่างทั่วถึงและไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องโดย
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง  (Active Learning) โดยนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย เพ่ือยกระดับการศึกษา
และการสังเกตชั้นเรียน 

11.1.4 ทักษะการพูด อ่าน เขียน หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถประสานความร่วมมือไปยัง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามทักษะการพูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในจังหวัด
ร้อยเอ็ดแต่ยังเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบ
ค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษจ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.1 – ม.6) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษผ่านระดับ ดี ขึ้นไป  
สถานศึกษาได้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการพูด การอ่าน การเขียน  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบทดสอบ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในลักษณะการสอนเสริม โดยเชิญ
ครูผู้สอนที่มีความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ มาท าการสอน  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษน้อยมาก เนื่องจากไม่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษการจัดโครงการ/กิจกรรมภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการน าไปใช้และแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆได้ 

11.1.5 การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู  ใช้ CEFR เป็นกรอบในการก าหนด 
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน โดยน าไปใช้ในการวิเคราะห์ความ สามารถทางภาษาของนักเรียนและครู การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส่งเสริม สนับสนุนครูในสังกัดให้ข้าราชการ
รับการอบรม พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีและการวัดประเมินผลของทุกหน่วยงานที่
จัดครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาตามหลักสูตรคูปองครู  การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์
อย่างสม่ าเสมอ บริหารจัดการหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นในด้านโครงสร้าง เวลาเรียน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และ การวัดประเมินผล เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถ และเรียนรู้
จากการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นการ
สื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ โดยให้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  โดยได้ใช้แนวการสอน
ภาษาอังกฤษให้เป็นตามธรรมชาติของการเรียนรู้  

11.1.6 ทักษะการคิด สถานศึกษาได้ด าเนินการประเมินทักษะการคิด วิเคราะห์ ส าหรับ 
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นักศึกษาท่ีลงทะเบียนใหม่ในภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561 ตามคู่มือการประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม การสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์โดยผ่านกิจกรรม
ตามโครงการต่างๆที่จัดขึ้นจากการน าแบบประเมิน/เครื่องมือ ไปใช้ทดสอบกับผู้เรียน ผู้ประเมินได้เห็นถึงการ
พัฒนาด้านความคิด ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหา โดยมีกระบวนการที่
เป็นขั้นตอนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี 
   11.1.7  การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) สถานศึกษามี
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและความ
สนใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษา
เพ่ือการสร้างความเป็นพลเมืองโดยการสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชา  การจัดการศึกษาหลักสูตร 
Digital Literacy เป็นการศึกษาที่เน้นให้ทันยุคสมัยและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่สุด ผู้เรียนให้ความสนใจและ
ต้องการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ผู้เรียนยังสามารถสร้างรายได้และอาชีพในระบบ
ดิจิทัลอีกด้วย  
   11.1.8 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา   ผลการ
ด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ความรู้ และส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นงานปกติของสถานศึกษา และช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในยังไม่เข้มแข็ง มีการบูรณาการให้ความร่วมมือกับร่วมกับ สมศ. โดยมีตัวชี้วัด   ร้อยละของ
สถานศึกษาทั้งหมดที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดสถานศึกษามีการจัดการศึกษาและด าเนินงานตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
    11.1.9 การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา /การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกระดับการศึกษา /การจัดการศึกษาปฐมวัย/ปฐมวัย /การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจาก
ระบบการศึกษา/ DLTV/ DLIT/ หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ  
อาชีวะ 4.0/หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย     
                       ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาได้ด าเนินการในด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัย 
ดังนี้  ด้านอาคารสถานที่ สถานศึกษาได้มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ คือจัดอาคารเรียนให้เป็นอาคาร
เอกเทศเป็นสัดส่วนเฉพาะของระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่มีความพร้อม โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย มีการล้อมรั้วรอบขอบชิด ให้มีความปลอดภัย ส่วน
สถานศึกษาที่มีข้อจัดด้านอาคารสถานที่ไม่สามารถเป็นอาคารเอกเทศก็จะมีการจัดบริเวณเป็นโซนหรืออาคาร 
หรือห้องเรียน ให้เป็นสัดส่วนเฉพาะระดับปฐมวัย มีการจัดบรรยากาศทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ได้
มาตรฐานห้องเรียนปฐมวัย มีมุมประสบการณ์ส าหรับเด็ก การรักษาความสะอาด นอกห้องเรียนมีพ้ืนที่สีเขียว 
สวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ ส าหรับเด็กให้เรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้น้ าที่เหลือใช้รดต้นไม้ เป็นต้น  
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ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ สถานศึกษามีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับเด็กปฐมวัย จัดวางไว้ตามหลักการจัด
ห้องเรียนปฐมวัย มีทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวเด็ก และเครื่องใช้ส าหรับใช้ร่วมกัน    มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสื่อการ
เรียนรู้ เช่น จอทีวี (แอลซีดี) เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดวางในที่ปลอดภัยอยู่ในระดับสายตาเด็กและอุปกรณ์อ่ืนจัด
วางในที่ปลอดภัย การรักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่เสมอ ด้านเครื่องเล่น สถานศึกษาได้มีการจัดหาสื่อ 
เครื่องเล่นสนามไว้เพ่ือเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในกิจกรรมกลางแจ้ง เพ่ือ
พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สถานศึกษาบางแห่งได้งบสนับสนุน บางแห่งต้อง
ช่วยเหลือตนเองโดยของบสนับสนุนจากองค์กรภายนอก หรืองบผ้าป่าการศึกษา และสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นสนามท่ีช ารุด ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ และมีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปลอดภัย 
ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็จะน าออกจากสนามไปเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนั้นแล้ว ขณะที่เด็กเล่น
เครื่องเล่นสนามครูหรือพ่ีเลี้ยงก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เด็กเกิดความปลอดภัยจากการเล่น    ทาง
โรงเรียนมีการตรวจสอบเครื่องเล่นสนามทุกสัปดาห์ เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับใช้งานอย่างปลอดภัย  ด้านการ
รับส่งนักเรียนและการจราจร สถานศึกษามีระบบการป้องกันความปลอดภัยการรับส่งนักเรียนโดยให้ผู้ปกครอง
เซ็นรับส่งเด็กปฐมวัยทุกวัน ส่วนการจราจร การเดินทางกลับผู้ปกครองจะรับกลับตามยานพาหนะที่น ามา เช่น 
จักรยาน  จักรยานยนต์ รถยนต์  เดินเท้า  และสถานศึกษาบางแห่งมีรถโรงเรียนรับส่งเด็กไปกลับ 
ด้านโภชนาการสถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านโภชนาการ โดยมีอาหารกลางวันตามโครงการอาหาร
กลางวันให้เด็กรับประทาน บางแห่งก็ไม่ต้องให้เด็กห่อข้าวมา แต่บางแห่งก็ให้เด็กห่อข้าวมาจากบ้านและมีอา
หาให้กับเด็กได้รับประทานทุกวัน ตามหลักโภชนาการ โดยรายการอาหารก็จะแยกเป็นอาหารที่เหมาะกับระดับ
ปฐมวัยและอาหารระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส ส่วนอาหารว่างของเด็กใน   1 
วัน มี 2 เวลา  คือ   ช่วงเช้า เวลาประมาณ 10.00-10.30 น. โรงเรียนจะให้ดื่มนมซึ่งเป็นโครงการอาหารเสริม
นมของโรงเรียนทุกโรงและ ช่วงบ่าย เวลา ประมาณ 14.14 -14.30 น.จะได้รับส าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม
ทั้ง 3 ขนาด ซึ่งอาหาร อาจจะเป็นของหวาน  ผลไม้ ที่มีประโยชน์  ด้านสุขอนามัยสถานศึกษามีการดูแล
สุขภาพอนามัยของเด็ก เริ่มจากตรวจสุขภาพตอนเช้าทุกวันช่วงรับเด็ก ตรวจความสะอาดของร่างกาย และมี
การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และโรงพยาบาลประจ า
จังหวัด และสถานพยาบาลอื่น ๆ  ด้านอื่นๆ  การให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันความปลอดภัยในการอบรมเลี้ยงดูที่บ้าน หรือนอกบ้าน เวลาเดินทาง ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง   สี่ด้านเพ่ือน าไปใช้ในการการให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษา
ในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา  ส่งเสริมให้ประชาชนที่ตก
หล่นหรือพลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง)และต่อเนื่อง 
โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพ หรือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท  การ
จัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  การจัดเก็บข้อมูล / ส ารวจข้อมูลเป็นไปด้วยความล าบาก 
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สถานศึกษามีการก าหนดระยะเวลา / ส ารวจข้อมูล  DLTV/ DLIT  ผลการด าเนินการ โรงเรียนประสบปัญหาด้าน
ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมาก มีการยกเลิกระบบ UNINET และจัดสรรงบประมาณมาเช่าอินเทอร์เน็ตเอกชน  ซึ่งมี
การจัดสรรระยะเวลา 6 เดือน และงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ไม่มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนา
บุคลากรในโครงการ DLIT เป็นเวลานาน   หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ อาชีวะ 4.0/หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  มีรายงานการประเมินตนเอง
ของแผนกวิชา (SAR ของแผนกวิชา)  และรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาและมีงานท าประจ าปี 
    11.1.10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ/การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ/การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด  (2563-2564) โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
ชุมชน  ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และน าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด  (2563-
2564)  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมแจ้งแนวทางการบริหารจัดการให้
หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยทราบพร้อมขับเคลื่อนต่อไป 

11.2   ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
11.2.1  ยุทธศาสตร์ที่  1. สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  2 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  2 
โครงการ    ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 374,000 บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100  
โดยสามารถด าเนินโครงการการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน โดยได้ด าเนิน
กิจกรรมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดท าฐานข้อมูล เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุม บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กศน.จังหวัด และ กศน.อ าเภอ พร้อมทั้ง
จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัด มีผลการด าเนินงานได้ช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ตามรูปแบบ/แนวทางท่ีก าหนด และติดตามผลการด าเนินงานการ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม
และรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน และแนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา 

11.2.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดให้ผู้รับบริการทั้ง 3 ระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ชาติและมีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  5 โครงการ  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 5  โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 1,939,500 บาท  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ   ร้อยละ 100 ได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ โดย
จัดการอบรมปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560“ซ่ึง
หลักสูตรการพัฒนาฯ ประกอบด้วย การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองและทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่
ส าเร็จ (EF) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด
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มอสเตสซอรี่  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้บูรณา
การความร่วมมือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมหกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย เพ่ือเด็กไทย 4.0” เพ่ือจัดท าพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และคัดเลือกรูปแบบและผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแลจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ณ  อาคารอเนกประสงค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อสร้างการรับรู้ฯและ พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย/  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ    (O-NET) 
โรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ (O-NET)    ปีการศึกษา 2562 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการนิเทศ
การศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถน าแนว
ทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และยั่งยืน    มีการบูรณาการการจัด
การศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน าแนวทางการยกระดับผลการเรียนมาปรับ
ใช้กับบริบทโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าผลการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็น
จุดเริ่มต้นในการร่วมกันหาแนวทางพัฒนาผลการทดสอบให้สูงขั้นในปีการศึกษาต่อไป  โครงการ TFE  (Teams 
For Education) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน  ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สถานศึกษาในจังวัดร้อยเอ็ดมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน/ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเอกชนในระบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือสื่อสารแนวทางการ
ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดร้อยเอ็ดศึกษากรณี
ตัวอย่างและถอดบทเรียนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้นแบบที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันยาเสพติด เพ่ือวางแผนหาแนวทางในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงพัฒนากลไกการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพัฒนากลไกการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

11.2.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพสู่สากล  
มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  4 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  4  โครงการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณท้ังสิ้นจ านวน 579,648 บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100 ด าเนินโครงการพัฒนา
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ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา“ผลงาน 1 ปี ดีเด่น ปฏิรูปการศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์” ประจ าปีพ.ศ.2562 
เสริมสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและในระหว่าง
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองและสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างองค์กรสร้างเสริมให้บุคลากรมีความ
ผูกพันภายในองค์กรในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงสุดอย่างยั่งยืน ได้รับรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานร่วมกันในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์/โครงการสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยกรณีท่ี
มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ มาปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งว่างอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสรรหาเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาปฏิบัติงานในต าแหน่งว่างอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

11.2.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนทุกวัยสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่าง 
เหมาะสม  มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  2 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  2  โครงการ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณท้ังสิ้นจ านวน    83,825  บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100 ด าเนินโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาของทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ให้มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อน มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยง่าย 

11.2.5    ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยเป็นมนุษย์ที่ 
สมบูรณ์มีความเป็น พลเมืองและพลโลก  ด าเนินการ  มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  4 โครงการและ
ได้รับจัดสรรงบบูรณาการระดับจังหวัดตามโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมระดับต าบล (ศูนย์มีสุข) 
กิจกรรมที่ 5,6,7  จ านวน 1  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสรจ็  5  โครงการ ได้รับจดัสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 
1,209,000 บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100 โครงการลูกเสือเนตรนารี บ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรากรณ์ เทพยวรางกูร เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ านวน 3 โรงเรียน  และลูกเสือเนตรนารี           ยุวกาชาด 
และจิตอาสาได้ท ากิจกรรมจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟ้ืนฟูโรงเรียน ภายหลังจากภาวะน้ าท่วม 

 11.2.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลัก     
ธรรมาภิบาล มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  14 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  14  โครงการ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณท้ังสิ้นจ านวน 766,160 บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100 มีผลการด าเนิน
โครงการการตรวจสอบภายใน ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  การตรวจสอบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และสถานศึกษาเอกชน  เป็นหน่วยสอบ
ทานยืนยันขอ้มูล  จ านวน  10  แห่ง ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความ
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เสี่ยง  พร้อมทั้งพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล/โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการน าแผนสู่การปฏิบัติใช้เป็น
กรอบ แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น/การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงานให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการ
บริหารโครงการอย่าง มืออาชีพผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการเขียนโครงการและการบริหาร
โครงการอย่างมืออาชีพอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้นรวมถึงมีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างกัน และเพ่ิมพูนสัมพันธภาพ ในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไป/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการและการอบรมวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการเสริมสร้างพัฒนาวินัยข้าราชกโครงการการตรวจสอบภายใน ส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  การตรวจสอบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน และสถานศึกษาเอกชน  เป็นหน่วยสอบทานยืนยันข้อมูล  จ านวน  10  แห่ง ท าให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล   เงินอาหารเสริม 
(นม)  เงินอาหารกลางวัน  และกิจกรรมตรวจสอบการด าเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ         (O-
NET)   พร้อมทั้งพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายที่ก าหนด หน่วยรับตรวจมีข้อมูลเพ่ือใช้ในการการควบคุม ก ากับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่
เพียงพอ เหมาะสมโครงการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และการน าแผนสู่การปฏิบัติใช้เป็นกรอบ แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ และ
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ส่งผลให้การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และการน าแผน  สู่การปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
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เขียนโครงการและการบรหิารโครงการอย่าง มืออาชีพผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการเขียน
โครงการและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึนรวมถึงมีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างกัน และเพ่ิมพูน
สัมพันธภาพ ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไป  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการและการอบรมวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  และจริยธรรม  ในการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างกลไกในการป้องกัน  ยับยั้งการ
ทุจริตทุกรูปแบบในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเสริมสร้างพัฒนาวินัยข้าราชการและบุคลากรใน
หน่วยงานให้ด ารงอยู่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย  
ระเบียบ  แบบแผน ของทางราชการมากขึ้นและ ลด ละเลิกการกระท าผิดวินัยพร้อมน าองค์ความรู้ไปสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริตภายใน   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่ก าหนดบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมี
ความรูความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  สามารถจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง จัดวางระบบควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานไดถูกตอง
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  และบุคลากรในหน่วยงานให้ด ารงอยู่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผน ของทางราชการมากข้ึน/ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเข้าใจ และมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการด าเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง จัดวางระบบควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวย
งานไดถูกตองตามมาตรฐานที่ก าหนด 
12.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT  Analysis)  
 1) จุดแข็ง (Strengths: S) 
     (1) เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่มีการศึกษาทุกระดับและหลากหลาย 
     (2) เป็นศูนย์กลางทางการค้าสามารถระดมทรัพยากรทางการศึกษาได้ 
          (3) มีผลการวิจัยทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     (4) มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ 
     (5) มีสถานศึกษายอดนิยมทุกระดับ 
     (6) มีเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับที่เอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา  
     (7) มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีจ านวนมากและหลากหลาย 
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     (8) มีสถาบันการศึกษาที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น 
 2) จุดอ่อน (Weakness: W) 
     (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
              (2) ผู้เรียนส่วนมากขาดทักษะ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
              (3) ครูผู้สอนสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก  
              (4) การก ากับติดตามและประเมินผลขาดประสิทธิภาพ 
              (5) ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป  
              (6) ผู้เรียนยังมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
              (7) ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
              (8) โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนมาก 
              (9) การวางแผนพัฒนาอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพที่เป็นจริง  
 3) โอกาส (Opportunities: O) 
              (1) หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
              (2) มีศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
              (3) มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุ่ม 
              (4) นโยบายมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 
              (5) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพของผู้เรียนมากข้ึน  
              (6) มีสถาบันทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทุกระดับอย่างทั่วถึง 
              (7) มีนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง 
              (8) มีผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้แก่ประชาชน 
 4) ภาวะคุกคาม (Threat: T) 
              (1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อนโยบายการจัดการศึกษา 
              (2) นโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง  
              (3) ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด  
              (4) สื่อและเทคโนโลยีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
              (5) ผู้ปกครอง ประชาชน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
              (6) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อตลาดแรงงาน 

สรุปจากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาจากทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับ
หน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  จะน าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อไป 
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ส่วนท่ี 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
-------------------------------- 

                จากการศึกษาสภาพบริบทด้านการศึกษาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สภาพของ
หน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis  จึงได้ก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์    ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  บูรณาการทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล              
               สืบสานศาสตร์พระราชา  พัฒนาการศึกษาสู่สากล 

พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ ตลอดชีวิต โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
 2.  ส่งเสริม พัฒนาผู้รับบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สู่ระดับชาติและระดับสากล 
 3.  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ท่ีสอดคล้องกับ     
ความต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ       
ทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง     
และพลโลก 
 6.  ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพื่อการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงเพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยยึด
หลักศาสตร์พระราชา 
 2.  เพื่อเร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 21 (ประสิทธิภาพ) 
 3.  เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล (พัฒนาองค์ความรู้) 
 4.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง        
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน (ประสิทธิภาพ) 
 5.  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์โดยเน้นท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และจิตใจ (ประสิทธิผล) 
 6.  เพื่อส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (พัฒนากระบวนการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ศาสตร์พระราชา 
 2.  เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 21 
 3.  ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ท่ีสอดคล้อง        
กับความต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง        
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 5.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง          
และพลโลก 
 6.  ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์
 1.  สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้เป็นคนดี เก่ง และ  มี
คุณภาพ ยึดหลักศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใช้การสอนเชิงรุก Active Learning 
 2.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยเน้นท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
 3.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีทักษะอาชีพ เรื่อง ข้าวหอมมะลิ พืช สมุนไพร เกษตรปลอดภัย  การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งการเกษตร และท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ 
 4.  เร่งรัดการจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนา และรับบริการท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการนิเทศติดตาม Coaching and Mentoring 
 5.  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะสู่ความเป็นมืออาชีพ และ
รองรับการสู่สากล 
 6.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน อย่างท่ัวถึง     
เสมอภาค และเท่าเทียม 
 7.  ส่งเสริมการน าฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
 8.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนสุขภาวะ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้ร้อยเอ็ด เป็น
เมืองสุขภาพ 
 9.  เพื่อส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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ตารางความสัมพันธ์ ของ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  โครงการ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดรวม โครงการ 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาทุก
ระบบ ตลอดชีวิต โดยยึด
หลักศาสตร์พระราชา 

1. การจัดการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง เพื่อพัฒนาคนใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ โดยยึด
หลักศาสตร์พระราชา 

1. เพื่อการจัดการศึกษา
อย่างท่ัวถึง เพื่อพัฒนาคน
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดย
ยึดหลักศาสตร์พระราชา 

1. สนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างท่ัวถึง ทุก
ช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ ยึด
หลักศาสตร์พระราชา สู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน  โดย
ใช้การสอนเชิงรุก  
Active learning 

1.  หน่วยงาน/
สถานศึกษา ร่วมด าเนิน
กิจกรรมสืบสานศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และพระราโชบาย
ด้านการศึกษา             
2.  ประชากรวัยแรงงาน
(15-59 ปี) มีจ านวน     
ปีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
 

1.สร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

   2.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
โดยเน้นท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยบูรณาการ
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย 

1.  จ านวนผู้เรียนช้ัน
อนุบาล 1-3  ท่ีเข้าถึง
การศึกษาปฐมวัยต่อกลุ่ม
อายุเด็กปฐมวัย 
2  สัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับผู้เรียนสามัญ
ศึกษา 

 

   3. ส่งเสริมการจัด
การศึกษา ให้มีทักษะ
อาชีพ เรื่อง ข้าวหอมมะลิ 
พืชสมุนไพร เกษตร

1.ร้อยละของหน่วยงาน/
สถานศึกษาร่วมด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะอาชีพ เกี่ยวกับ
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ปลอดภัย การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพื่อ
พัฒนาให้ร้อยเอ็ดเป็น
เมืองแห่งการเกษตรและ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และการท่องเท่ียวที่
สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ี 

2.  ส่งเสริม การพัฒนาให้
ผู้รับบริการให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สู่
ระดับชาติและระดับ
สากล 

2.  เร่งรัด การจัดการ
ศึกษาทุกระบบได้รับการ
พัฒนาและรับบริการท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะ
ส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 
21 
 

2. เพื่อเร่งรัด การจัดการ
ศึกษาทุกระบบได้รับการ
พัฒนาและรับบริการท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะ
ส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 
21 
 

4. เร่งรัด การจัดการ
ศึกษาทุกระบบได้รับการ
พัฒนาและรับบริการท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มีทักษะ
ส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 
21 โดย การนิเทศติดตาม 
Coaching and 
mentoring 

1. คุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภทเพิ่ม
สูงขึ้น (จากผลการ
ทดสอบระดับชาติ)       
2. ผู้เรียน มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์  และทักษะ
อาชีพท่ีส าคัญส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21         
3.  ระดับความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉล่ียของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ 
เมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย/ป.
ตรี 

1. การขับเคล่ือนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. Coaching Teams 
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
3. Teams For 
Education (TFE)  
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3.  ส่งเสริม การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความ
เป็นมืออาชีพ ท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติเพื่อ
รองรับสู่สากล 

3.  ส่งเสริม การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความ
เป็นมืออาชีพ ท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติเพื่อ
รองรับสู่สากล 
 

3 เพื่อส่งเสริม การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความ
เป็นมืออาชีพ ท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติเพื่อ
รองรับสู่สากล 
 

5.  ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะสู่ความความ
เป็นมืออาชีพ และรองรับ
การสู่สากล 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับและประเภท
การศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานตาม
วิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบและนอกระบบ 
2. เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด  
3. ส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดท า
รูปแบบและแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
4. ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น
ต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา สร้าง

4. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา ผู้เรียน

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา ผู้เรียน

ร้อยละของผู้เรียนทุก
ระดับ  มีความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และสามารถใช้

1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
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โอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
เสมอภาค และเท่าเทียม
กัน 
 

สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
และการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาของประชาชน
อย่างท่ัวถึง เสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 
 

ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม และการ
สร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
เสมอภาค และเท่าเทียม
กัน 

สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
และการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาของประชาชน
อย่างท่ัวถึง เสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน           
7.  ส่งเสริมการน า
ฐานข้อมูลสารสนเทศ มา
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัด 

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมตามช่วง
วัย 
 
 
 
 
ร้อยละของระดับ
ความส าเร็จของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา  
ท่ีมีระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา เป็นฐานข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษา 

จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
2.การพัฒนาระบบการ
จองห้องประชุมออนไลน์ 

5.  เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชนทุก
ช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์มีความเป็น
พลเมือง  และพลโลก 

5.  เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วง
วัย ให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์มีความเป็น
พลเมือง และพลโลก 
 

5  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วง
วัย ให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์โดยเน้นท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และจิตใจ (ประสิทธิผล) 

8.  ส่งเสริมการจัด
การศึกษาสู่โรงเรียนสุข
ภาวะ และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้
ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่ง
สุขภาพ  
 

ร้อยละของระดับ
ความส าเร็จในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ใหจั้ดกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
พื้นท่ี และสร้างจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1.สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด 
2. วันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 
3. ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ “5 ธันวาคม 
2562” 
4. ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และปลูกฝังแนว
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ทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธี ประจ าปี 2563 

6.  ส่งเสริมการท างาน
แบบบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6.ส่งเสริมการท างานแบบ
บูรณาการและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

6. เพื่อส่งเสริมการท างาน
แบบบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

9.  เพื่อส่งเสริมการ
ท างานแบบบูรณาการ 
และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

ร้อยละของระดับ
ความส าเร็จในการมีส่วน
ร่วมขององค์กร/ภาคี
เครือข่ายท้ังภายใน 
ภายนอก  ในการจัดและ
พัฒนาการศึกษา 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-
2565  ฉบับทบทวน  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
2. ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
3. งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และวันส าคัญ 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 
5. การตรวจสอบภายใน
ส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และ
สถานศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
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พื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
6. จัดการขยะภายใน
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด 
7. สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา 
8. การควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) 
9. ขับเคล่ือนการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกของ 
กศจ. 
10. โครงการส่งเสริมการ
จัดงานวันสถาปนายุว



ห น้ า  | 79 

 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดรวม โครงการ 
กาชาดไทยประจ าปี 
2563 
11. ส่งเสริมศักยภาพการ
ตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
12. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนรว่ม การพัฒนา
ท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

สนองต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย 

อย่างมีคุณภาพ 
3. การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 “มหานครข้าวหอมมะลิ  ท่องเท่ียงวัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพ ภายในปี พ.ศ. 2565” 

 พันธกิจ 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม 
เพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
  2.2 พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว  การค้า  การลงทุน  เช่ือมโยงการบริการ 
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม สามารถผสมผสานกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
  2.3 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริม
ให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
  2.5  สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

 เป้าประสงค์รวม 
  3.1 ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าสูงและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้  
  3.2 ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้ 
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 ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตร สู่

มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 รักษาและสร้างความสมดุลของส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและครบวงจร 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนงานตามประเด็นการพัฒนา 
1 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตร            

สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
3 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
4 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 รักษาและสร้างความสมดุลของส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนและครบวงจร 
5 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนงานตามประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตร           

สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

  1. เพื่อพัฒนาข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม 

2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิเฉล่ียต่อไร่ร้อยละ 20 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. อัตราการขายตัวมูลค่าการผลิตภาคเกษตร ร้อยละ 2 ต่อปี 
3. จ านวนแปลงฟาร์มเป้าหมายท่ีปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรท่ีได้รับการ ตรวจรับรอง  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80  
4. พื้นท่ีการเกษตรได้รับการส่งเสริมให้รูปแบบการเกษตรแปลงใหม่เพิ่มข้ึน จ านวนไม่น้อย 

กว่า 300 แปลง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
5. มีตลาดรวบรวมสินค้าเกษตรท่ีมีมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวห้อมมะลิ คุณภาพสูง 

ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและอินทรีย์ 
2. พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้และพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 

ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและอินทรีย์ 
3. ส่งเสริมปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรรมทางเลือกใหม ่
4. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมให้ 
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สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตร และสถาบันเกษตรให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขัน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับการท่องเท่ียว การบริหาร การค้าและการลงทุน 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของภาคอีสานตอนกลาง 
2. มูลค่าการค้า การลงทุน และการนริการเพิ่มขึ้น และมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมของจังหวัดเพิ่มข้ึน 
เป้าหมายตัวช้ีวัด  
1. มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
3. อัตราการขยายตัวของภาคบริการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
4. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
5. ร้อยละจ านวนผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 5) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน และเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว 
2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวและงานประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 

ต่อเนื่องท้ังปี 
3. พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการ 

ท่องเท่ียววัฒนธรรมอีสาน 
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกให้ได้มาตรฐาน 
5. ส่งเสริมตลาดการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
6. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs เพื่อการค้าและ ส่งออก 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เพื่อให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอาชีพมีรายได้ 
2. คนมีสุขภาวะท่ีดี สังคมเข้มแข็ง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน  ร้อยละ 100 
2. ไอคิวของเด็ก เยาวชน อายุ 6-15 ปี เฉล่ียเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เท่ากับ 101  
3. อัตราตายแรกเกิดไม่เกิน 3.4 ต่อแสนประชากร 
4. ร้อยละประชากรทุกกลุ่มวัยออกก าลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 80) 
5. อัตราการตายของผู้ท่ีเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี ลงลง ร้อยละ 3 
6. ผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพิ่มข้ึนร้อยละ 2  
7. ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ร้อยละ 95  
8. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง  (ร้อยละ 80) 



ห น้ า  | 84 

 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเท่ียมและท่ัวถึง 
2. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดีและเมืองบริการสุขภาพ (Medical Hub) 
3. สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
5. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 รักษาและเสริมสร้างความสมดุลของส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา 

อย่างครบวงจร เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เพื่อให้มีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน  (SDG :  

Sustainable Development Growth) 
2. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ 

และสมดุล 
3. เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามาตรฐานท่ีก าหนด 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ท่ีเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ ร้อยละ 100 
2. พื้นท่ีปลูกต้นไม้ของจังหวัดเพิ่มข้ึนปีละ 2,000 ไร ่
3. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 70  
4. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัด ร้อยละ 100 
5. ครัวเรือนมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีต้นน้ าและป่า 

ชุมชน 
3. เสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

ตามแนวทางประชารัฐ 
4. บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมอื่นๆ ให้มี 

คุณภาพ 
5. พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา  
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา และขจัดปัญหา 

อุปสรรคของประชาชนในการเข้าถึงบริการ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระท าผิด (ร้อยละ 85) 
2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมชองประชาชนไม่เกิน (ร้อยละ 40) 
3. จ านวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด (ร้อยละ 95) 
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4. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด  

โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
3. เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีและประชาชนในการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิด 

สาธารณภัย 
4. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริการภาครัฐ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ และการบังคับใช้กฎ  
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 

2563 หมายเหตุ 
1.การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
1. 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา ร่วมด าเนินกิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และพระราโชบายด้านการศึกษา              ร้อยละ 100  

2. ประชากรวัยแรงงาน(15-59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน ร้อยละ 90  
3. จ านวนผู้เรียนช้ันอนุบาล 1-3  ท่ีเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยต่อลุ่มอายุเด็กปฐมวัย ร้อยละ 100  
4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ร้อยละ 40:60  
5 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาร่วมด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ

การท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
ร้อยละ 100  

2.  เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 
1 คุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้น (จากผลการทดสอบระดับชาติ) ร้อยละ 40  
2 ผู้เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และทักษะอาชีพท่ีส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 21   ร้อยละ 100  
3. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉล่ียของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย/ป.ตรี 
A1/A1/A1  

3.  ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานตามวิชาชีพและ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100  

4.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทยีมกัน 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ  มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ 100  
2 ร้อยละของระดับความส าเร็จของหน่วยงาน/สถานศึกษา  ท่ีมีระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
ร้อยละ 100  
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ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 
2563 หมายเหตุ 

5.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง และพลโลก 
1 ร้อยละของระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นท่ี และสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ร้อยละ 100  

6.  ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
1 ร้อยละของระดับความส าเร็จในการมีส่วนร่วมขององค์กร/ภาคีเครือข่ายท้ังภายใน ภายนอก  ในการจัดและพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 100  
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โครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ/กลุ่มรับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

1.การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
1 สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
299,480 

(หน้า 117-121) 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน 
นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกล่ิน 
นายปิยะ  พันธะไชย  

2.  เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 
2 การขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
183,700   

(หน้า 122 – 129) 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 
นางพัชรี  ศรีษะภูมิ 
นางวารีรัตน์  ทวยสอน 

3 Coaching and Monitoring Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

155,000 
(หน้า 130 – 135) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

นางพัชรี  ศรีษะภูมิ 
นายสุระ  รักความซื่อ 

4 TFE (Teams For Education) 327,745   
(หน้า 136 – 141) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

นางพัชรี  ศรีษะภูมิ 
นายอวยชัย  สุขณะล้ า 

3.  ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
5 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ 8,400 

(หน้า142 – 144) 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 
นางอโนทัย  ศรีอุประ 
นางเกสร  บุริวัฒน ์

6 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด   

45,400 
(หน้า145 – 146) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล นายประสิทธิ์  สาตรา 
นางสาวอัจฉราภรณ์  มะอาจเลิศ 

7 ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

100,000 
(หน้า147 – 150) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

นางพัชรี  ศรีษะภูมิ 
 

8 ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

6,610 
(หน้า151 – 153) 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกล่ิน 
นายสิปปนนท์ พิเนตรติยกุล 
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ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ/กลุ่มรับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

4.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทยีมกัน 
9 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 
14,325 

(หน้า154 – 157) 
กลุ่มนโยบายและแผน นางประไพ  ช่างสลัก 

นายวงศกร  สีลา 
10 การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน ์ 6,450 

(หน้า158 – 160) 
กลุ่มนโยบายและแผน นางประไพ  ช่างสลัก 

นายวงศกร  สีลา 
5.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง และพลโลก 
11 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 40,000 

(หน้า161 – 163) 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา นายทรัพย์  นาทองหล่อ 

นางสาวประไพ  แสนประดิษฐ์ 
12 วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 40,000 

(หน้า164 – 166) 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา นายทรัพย์  นาทองหล่อ 

นางนงค์นุช  ข าคม 
13 ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “5 ธันวาคม 2562” 10,000 

(หน้า167 – 169) 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน 
นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกล่ิน 
 

14 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ประจ าปี 2563 

200,000 
(หน้า170 – 173) 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกล่ิน 
 

6.  ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
15 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด พ.ศ. 

2562-2565  ฉบับทบทวน  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
38,900 

(หน้า174 – 177) 
กลุ่มนโยบายและแผน นางประไพ  ช่างสลัก 

นางสาวปิยนันท์  เจริญวัฒนาวาณิชย์ 
16 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 
80,000 

(หน้า178 – 185) 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 
นางพัชรี  ศรีษะภูมิ 
นางพคพร  ค ายิ่ง 
นางสมร  หอระพร้อม 
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ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ/กลุ่มรับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

นายสุทัศน์  สังคะพันธ์ 
นายขจรศักดิ์  หลักแก้ว 

17 งานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันส าคัญ 47,000 
(หน้า186 – 188) 

กลุ่มอ านวยการ นางอรัญญา  อินอ่อน 
นางสาวอรุณี  มาศศรี 

18 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 

19,000 
(หน้า189 – 191) 

กลุ่มอ านวยการ นางอรัญญา  อินอ่อน 
นายจ าลอง  แสนสุภา 

19 การตรวจสอบภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 

19,200 
(หน้า192 – 197) 

หน่วยตรวจสอบภายใน นางอรัญญา  อินอ่อน 
 

20 จัดการขยะภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด - 
(หน้า198 – 199) 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกล่ิน 
นางสาวธนัชพร  สังวิบุตร 

21 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

30,000 
(หน้า200 – 202) 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกล่ิน 
นายปิยะ  พันธะไชย 

22 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) 

91,200 
(หน้า203 – 204)   

กลุ่มอ านวยการ นางอรัญญา  อินอ่อน 
 

23 ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

100,000 
(หน้า205 – 208) 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
กลุ่มนิเทศฯ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายทรัพย์  นาทองหล่อ 
นางพัชรี  ศรีษะภูมิ 
นายประสิทธิ์  สาตรา 

24 ส่งเสริมการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจ าปี 2563 30,000 
(หน้า209 – 210) 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกล่ิน 
นางสาวธนัชพร  สังวิบุตร 
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ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ/กลุ่มรับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

25 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

45,000 
(หน้า211 – 214) 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

นางพิมพิกา  ศรีเกื้อกล่ิน 
นายปิยะ  พันธะไชย 

26 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

40,000 
(หน้า215 – 217) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล นายประสิทธิ์  สาตรา 
นางสาวอัจฉราภรณ์  มะอาจเลิศ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,977,410   
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ส่วนที่ 4 

โครงการ/งบประมาณ 
 



(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กิจกรรมหลัก งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. งบบุคลากร 34.9228 ศธจ.รอ
  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 34.9228
     1.1.1 เงินเดือน 34.9228

    - อัตราเดิม 31.2895
    - เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 0.1872
    - เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 3.4460

     1.1.2 ค่าจ้างประจ า -                                           
  1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว -                                           
  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -                                           
2. งบด าเนินงาน 2.1366 ศธจ.รอ
  2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -                                           
     2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) -                                           

      (1)ค่าเช่าบ้าน 2.1366
      (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง -                                           
      (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ -                                           

      (4) เงินพิเศษท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถ่ิน -                                           
      (5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศ -                                           
      (6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ -                                           
      (7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง -                                           
      (8) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ -                                           
      (9) ค่าประกันภัย -                                           

    2.1.2 ค่าใช้สอย -                                           
     (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -                                           

ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
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หนา้ที ่94

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ี  1  สนับสนุนประชากรผู้รับบริการในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและตอลดชีวิต

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

1. งบบริหารจัดการส านักงาน  
  1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
  1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2.5284 2 ศธจ.รอ 6 6 6

2.  งบลงทุน
2.1  ค่าครุภัณฑ์
2.1.1  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ภายในอาคาร
 แบบท่ี 1

 -เพ่ีอจัดซ้ือ /ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
ภายในอาคาร แบบท่ี 1

 - ติดต้ัง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ภายในอาคาร 
แบบท่ี 1

 -เพ่ีอจัดซ้ือ /ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
ภายในอาคาร แบบท่ี 1  จ านวน  1 ชุด

0.05
2 ศธจ.รอ 6 6 6

   รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ภายนอก
อาคาร แบบท่ี 1

 -เพ่ีอจัดซ้ือ /ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
ภายนอกอาคาร แบบท่ี 1

 -เพ่ีอจัดซ้ือ /ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
ภายนอกอาคาร แบบท่ี 1

 -เพ่ีอจัดซ้ือ /ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
ภายนอกอาคาร แบบท่ี 1  จ านวน 1 ชุด 0.058

2 ศธจ.รอ 6 6 6

 2.1.2  ครุภัณฑ์ส านักงาน
 รายการตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก  - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 6 หลัง  - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 6 หลัง  - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 6 หลัง 0.0474 2 ศธจ.รอ 6 6 6
 รายการตู้เหล็ก 2 บาน  - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 10 หลัง  - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 10 หลัง  - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 10 หลัง 0.055 2 ศธจ.รอ 6 6 6

    รายการเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน 6
 เคร่ือง

 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน
 6 เคร่ือง

 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู  
จ านวน 6 เคร่ือง

0.282 2 ศธจ.รอ 6 6 6

 2.1.3  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

    รายการโทรทัศน์ (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว

 -- เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

 -- เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

 -- เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ
 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

0.0392 2 ศธจ.รอ 6 6 6

2.1.4  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
   รายการเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  - เพ่ือจัดซ้ือคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 1 เคร่ือง  - เพ่ือจัดซ้ือคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 1 เคร่ือง  - เพ่ือจัดซ้ือคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 1 เคร่ือง 0.012 2 ศธจ.รอ 6 6 6
2.1.5  ครุภัณฑ์การเกษตร

    รายการเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง สูบได้ 1,000 ลิตร/นาที
 ขนาด 7 แรงม้า

 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง สูบได้ 1,000 ลิตร/นาที 
ขนาด 7 แรงม้า  จ านวน 1 เคร่ือง

 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง สูบได้ 1,000 ลิตร/
นาที ขนาด 7 แรงม้า  จ านวน 1 เคร่ือง

 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง สูบได้ 1,000 ลิตร/
นาที ขนาด 7 แรงม้า  จ านวน 1 เคร่ือง

0.0225 2 ศธจ.รอ 6 6 6

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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2.2  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
 2.2.1  ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

 (1)  ก่อสร้างระบบระบายน้ า จ านวน 1 แห่ง
     (1)  ก่อสร้างระบบระบายน้ าส านักงานส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1  แห่ง

     (1)  ก่อสร้างระบบระบายน้ าส านักงานส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1  แห่ง

     (1)  ก่อสร้างระบบระบายน้ าส านักงานส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1  แห่ง

2.9100 2 ศธจ.รอ 6 6 6

 2.2.2  ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน

(1)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 1  แห่ง

 (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 1 แห่ง

 (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 1 แห่ง

 (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 1 แห่ง

0.7136 2 ศธจ.รอ 6 6 6

2.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ขยายเขตไฟฟ้พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า  จ านวน 1 แห่ง (1) ขยายเขตไฟฟ้พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า  จ านวน 1 แห่ง (1) ขยายเขตไฟฟ้พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า  จ านวน 1 แห่ง (1) ขยายเขตไฟฟ้พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า  จ านวน 1 แห่ง 0.4990 2 ศธจ.รอ 6 6 6
2.2.4  ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ

(1) รายการ ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)
  - ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จ านวน 1
 แห่ง

  - ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จ านวน
 1 แห่ง

  - ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จ านวน
 1 แห่ง 1.513

2 ศธจ.รอ 6 6 6

(2) รายการ ก่อสร้างป้ายส านักงาน  - ก่อสร้างป้ายส านักงาน  จ านวน 1 ป้าย  - ก่อสร้างป้ายส านักงาน  จ านวน 1 ป้าย  - ก่อสร้างป้ายส านักงาน  จ านวน 1 ป้าย 0.299 2 ศธจ.รอ 6 6 6
(3) รายการ ก่อสร้างเสาธงชาติ  - ก่อสร้างเสาธงชาติ  จ านวน 1 แห่ง  - ก่อสร้างเสาธงชาติ  จ านวน 1 แห่ง  - ก่อสร้างเสาธงชาติ  จ านวน 1 แห่ง 0.072 2 ศธจ.รอ 6 6 6
(4)  รายการ ก่อสร้างโรงจอดรถ   -  ก่อสร้างโรงจอดรถ จ านวน  1 แห่ง   -  ก่อสร้างโรงจอดรถ จ านวน  1 แห่ง   -  ก่อสร้างโรงจอดรถ จ านวน  1 แห่ง 0.9820 2 ศธจ.รอ 6 6 6

(5) รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
หนา 0.12 เมตร กว้าง 6 เมตร

 -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา 0.12 
เมตร กว้าง 6 เมตร จ านวน 1 แห่ง

 -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา 0.12 
เมตร กว้าง 6 เมตร จ านวน 1 แห่ง

 -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา 0.12 
เมตร กว้าง 6 เมตร จ านวน 1 แห่ง 2.7500

2 ศธจ.รอ 6 6 6

(6) รายการก่อสร้างห้องพักเวรยาม (แบบบ้านพักภารโรง/32)
 - ก่อสร้างห้องพักเวรยาม (แบบบ้านพักภารโรง/32) จ านวน 1 
หลัง

 - ก่อสร้างห้องพักเวรยาม (แบบบ้านพักภารโรง/32) จ านวน 
1 หลัง

 - ก่อสร้างห้องพักเวรยาม (แบบบ้านพักภารโรง/32) จ านวน 
1 หลัง 0.3811

2 ศธจ.รอ 6 6 6

(7)  รายการก่อสร้างพระพุทธรูป  - ก่อสร้างพระพุทธรูป  จ านวน 1 แห่ง  - ก่อสร้างพระพุทธรูป  จ านวน 1 แห่ง  - ก่อสร้างพระพุทธรูป  จ านวน 1 แห่ง 0.0710 2 ศธจ.รอ 6 6 6

(8) รายการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  -  ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  จ านวน 1 แห่ง  -  ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  จ านวน 1 แห่ง  -  ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  จ านวน 1 แห่ง 0.7530
2 ศธจ.รอ 6 6 6

รวม 11.5098
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 3.  โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ี  1  การจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา

 1. สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
พระราชวงศ์จักรี
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท า
หน้าท่ีเป็นพลเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงและมีคุณธรรม
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้
เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ินและชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจ
ในท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง    

เชิงปริมาณ  
    - ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
400 คน 
เชิงคุณภาพ    
    - ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึด
ม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
    - ผู้เรียนรักษ์ท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักและเทิดทูน
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้น าความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
3. สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

0.29948 2 ศธจ.รอ 3 3 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ี   2. เร่งรัด การจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
 1. การขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. เพ่ือขยายผล ต่อยอด และเผยแพร่การด าเนินงานเก่ียวกับ
การน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีดี (best 
practice) การจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและ
สถานศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึงมากข้ึน
 3. เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ไปสู่การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้บริหาร  ครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานและ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด

เชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องท่ีได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  
จ านวน 100 คน
2. จ านวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ
ประจ าอ าเภอท่ีมีผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนว
ปฏิบัติท่ีดี (best practice) เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จ านวน 20 สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี
ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล
ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

0.18370 2 ศธจ.รอ 3 3 3
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2. Coaching Team เพ่ือยกระดับการศึกษา 1. เพ่ือทบทวน ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับ
จังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา   ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับ
จังหวัด เพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน3 
เพ่ือน ารูปแบบการนิเทศไปด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายร่วมกับ
หน่วยงาน/สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
1) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนท่ีระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง
2) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด 
3) มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับ
จังหวัด ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องน าไปใช้
เชิงคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแนวทางและเครือข่ายความ
ร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบท
ของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมย่ิงข้ึน

1. จังหวัดมีรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท่ี
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี อย่างน้อย 1 รูปแบบ
   2. มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการบูรณาการด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี 1 
ทีม                          3. มีจ านวนสถานศึกษาเป้าหมายท่ี
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามรูปแบบท่ี
พัฒนาข้ึน 20 โรงเรียน              4.สถานศึกษาท่ีได้รับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน มีร้อย
ละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน

0.155 2 ศธจ.รอ 3 2 2

3. TFE (Team For Education) เพ่ือยกระดับการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1) เพ่ือส่งเสริมการน ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา
2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการสนับสนุนการศึกษาท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าหมาย
3) เพ่ือให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
เพ่ิมข้ึน

เชิงปริมาณ
1) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ดให้แก่
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัดรวม ๒๐ แห่ง
2) มีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมท้ังภาครัฐและเอกชน
3) สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ๕๐ คะแนน 
เพ่ิมข้ึน
เชิงคุณภาพ
1) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ในระดับระดับภาคและระดับ
จังหวัดร่วมกัน
2) สถานศึกษามีแนวทางในการน ารูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การ
ปฏิบัติ
3) ครูมีการพัฒนาวิชาชีพและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง
4) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และทักษะชีวิต ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีแนวทางในการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติ 1 แนวทาง     
              2. สถานศึกษาน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติ จไนวน 20 แห่ง                          
                 3. ครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด
 และมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 80 คน         
                          4. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนท่ี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน

0.327745 2 ศธจ.รอ 3 2 2



หนา้ที ่98

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ี 3. ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็น มืออาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล 

1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ 1. ผลผลิต (Outputs) 
          เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในระบบสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ทุกแห่ง
รับทราบข่าวสารและแนวปฏิบัติเพ่ือน าไปบริหารจัดการ
การศึกษา ร้อยละ 100
2. ผลลัพธ์ (Outcomes)
           ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดทุกแห่ง สามารถบริหารงานเป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง

1. เชิงปริมาณ 
         เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภท
สามัญ จ านวน 60 โรงเรียน ในสังกัด ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 120 คน ได้รับความรู้ข่าวสารสู่การ
พัฒนาและน าไปบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
2. เชิงคุณภาพ
    2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   ได้เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้บริหารด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน
ได้ครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
    2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีคู่มือในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมต่อความรู้ข่าวสารท่ี
ได้รับ ร้อยละ 90
2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถ
น าความรู้ไปใช้บริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษา ร้อยละ
 90

0.0084 2 ศธจ.รอ 3 2 2

2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจและความสามัคคีบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
3. เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรท่ีมี
ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน

เชิงปริมาณ  : บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน  70 คน
เชิงคุณภาพ  : บุคลากรได้รับการพัฒนา มุ่งไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายของส านักงาน

เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา ใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
พัฒนา   

0.0454 2 ศธจ.รอ 3 2 2



หนา้ที ่99

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

3. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ีในระดับจังหวัด

เชิงปริมาณ
1.  มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับสถานศึกษา 
จ านวน  12  แห่ง
2.  มีหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาในระดับหน่วยงานทางการศึกษา  
จ านวน  6  หน่วยงาน
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ
2. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีมีการพัฒนาคู่มือและกรอบ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ
1.  มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับสถานศึกษา 
จ านวน  12  แห่ง
2.  มีหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาในระดับหน่วยงานทางการศึกษา 
 จ านวน  6  หน่วยงาน
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ
2. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีมีการพัฒนาคู่มือและ
กรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0.1000 2 ศธจ.รอ 3 3 3

4. ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2563

1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจส าหรับผู้มีผลงาน
ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์และเป็นแบบอย่างท่ีดีทางการลูกเสือ
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ เอกชนเกิดความภาคภูมิใจ
 มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

เชิงปริมาณ 
1) ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับ
จังหวัด จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การสนับสนุน
2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ
 สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ 
ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือให้
ความส าคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

เชิงปริมาณ 
1) ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับ
จังหวัด จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การสนับสนุน
2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ
 สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ 
ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือให้
ความส าคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

0.00661 2 ศธจ.รอ 3 3 3



หนา้ที ่100

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ี  4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
                                                                                                                      และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ   ทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของทุกหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพ่ือให้บริการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาของจังหวัดแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจ
ท่ัวไป

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดทุกสังกัด จ านวน  42 คน
2. เล่มข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน
 50 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดทุกสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนท่ีมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อน มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยง่าย

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทุกสังกัดเข้า
ร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดท าฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ครบถ้วน
2) ร้อยละ 100 ของระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มี
ความครอบคลุมครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ใน การวางแผนบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง
ประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

0.014325 2 ศธจ.รอ 3 5 6

2. การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ 1. ช่วยอ านวยความสะดวกกับผู้ต้องการจองห้องประชุม และ
ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลห้องประชุม 
2. ช่วยบริหารการจอง ยกเลิก ย้ายห้องประชุม หรือแกไขเวลา
การใช้งานห้องประชุมให้ประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนของการ
จอง 
3. เพ่ือให้ผู้ท่ีต้องการจองห้องประชุมสามารถตรวจสอบสถานะ
ของห้องประชุม และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีในห้องประชุม
ได้ 
4. น าข้อมูลมาท าเป็นรายงานการใช้งานห้องประชุม เพ่ือเป็น
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารได้ 
5. เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ 
ล่วงหน้าเก่ียวกับการใช้ห้องประชุม 
6. เพ่ือใช้งานทรัพยากรส่วนกลาง(ห้องประชุม) ท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

เชิงปริมาณ
1. เจ้าหน้าท่ีทุกคนในส านักงานศึกษาธิการศึกษาในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน  70 คน
2. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด  1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีทุกคนในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มีระบบจองห้องประชุมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นเอกภาพ ลดความ และผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้
โดยง่าย

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 เจ้าหน้าท่ีในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบจอง
ห้องประชุมออนไลน์ครบถ้วน
2) ร้อยละ 100 ของระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มีความ
ครอบคลุมครบถ้วน                                                
 เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สามารถใช้ระบบจองให้ประชุมออนไลน์ได้อย่างประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องประชุม
ออนไลน์

0.00645 2 ศธจ.รอ 3 5 6



หนา้ที ่101

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ี  5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

 1. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 1. เพ่ือประชุมวางแผน หาแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2. เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน เยาวชนกลุ่มเส่ียง
3. เพ่ือพัฒนากลไกลการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษา(อาชีวศึกษา กศน. สพม.เขต 27 สพป.รอ.เขต 1-3
 สนง.แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
มีแนวทางเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา และรู้สถานการณ์การป้องกันปัญหายาเสพติด   
ในสังคมปัจจุบันได้
เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียน เยาวชน สามารถรู้จักป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด และนักเรียนเยาวชนกลุ่มเส่ียงมี
พฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน

1. ร้อยละ 80 ของผู้เด็กนักเรียน และเยาวชน มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับทักษะชีวิต ในการป้องกันภัยจากสารเสพติด
2. เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน
 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข                                              
          3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการวางแผนในการ
ด าเนินงาน มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกัน 
และมีแนวทางการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดท่ีหลากหลายวิธี

0.04 2 ศธจ.รอ 1 3 1

 2. วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 1. เพ่ือให้ผู้ปกครอง ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็ก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้
ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้รู้บทบาทและหน้าท่ี
ของตนเอง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง รู้หน้าท่ี ประพฤติตนได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง และ
ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 280 คน

เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง 
และผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง 
และผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้แสดงออกและเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดให้อย่าง
เหมาะสม

0.04 2 ศธจ.รอ 3 3 3



หนา้ที ่102

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

 3. ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “5 ธันวาคม 2562” 1. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
2. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วม
ท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน
และการช่วยเหลือผู้อ่ืน   
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ  จ านวนท้ังส้ิน 200 คน
 - นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน  170 คน
 - บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 30 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เชิงปริมาณ  จ านวนท้ังส้ิน 200 คน
 - นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน  170 คน
 - บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 30 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

0.01 2 ศธจ.รอ 3 3 5

 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ประจ าปี 2563

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
ปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทางสันติวิธี
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง ยึด
ม่ันในศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอ้ือ
อาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะลดระดับ
ความรุนแรงเม่ือเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความม่ันคงใน
รูปแบบต่าง ๆ
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ท่ีถูก ส่ิงช่ัว–ส่ิงดีและ
การปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงามปฏิเสธ ส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผล

เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 100 คน  
ประกอบด้วย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  
80 คน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการ วิทยากร จ านวน 20 คน
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี รักชาติบ้านเมือง ยึดม่ันในศาสนา
 ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน รู้และเข้าใจเทคนิค วิธีการท่ีจะ
ลดระดับความรุนแรงเม่ือเผชิญกับสถานการณ์และปัญหา
ความม่ันคงในรูปแบบต่าง ๆ รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ท่ีถูก ส่ิง
ช่ัว–ส่ิงดีและการปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงามปฏิเสธ ส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผล

เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 100 คน  
ประกอบด้วย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  
80 คน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการ วิทยากร จ านวน 20 คน
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี รักชาติบ้านเมือง ยึดม่ันในศาสนา
 ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน รู้และเข้าใจเทคนิค วิธีการท่ีจะ
ลดระดับความรุนแรงเม่ือเผชิญกับสถานการณ์และปัญหา
ความม่ันคงในรูปแบบต่าง ๆ รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ท่ีถูก ส่ิง
ช่ัว–ส่ิงดีและการปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงามปฏิเสธ ส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผล

0.20 2 ศธจ.รอ 1 3 1



หนา้ที ่103

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ี  6. ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล ก 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 
พ.ศ. 2562-2565  ฉบับทบทวน  ประจ าปี พ.ศ. 2563

เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แบบร่วมมือและบูรณการ
กับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ในพ้ืนท่ี

เชิงปริมาณ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด จ านวน 
1 ฉบับ
2. บุคลากรด้านการวางแผนของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  จ านวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
1. มีการก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาจังหวัดใน
ด้านต่างๆ  ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แบบร่วมมือและบูรณการ
กับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี

เชิงปริมาณ มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับ
จังหวัด 1 ฉบับ                                                     
         เชิงคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ระดับจังหวัด เป็นทิศทางแนวทางในการพัฒนาการศึกษาใน
จังหวัด

0.0389 2 ศธจ.รอ 3 3 3

2. ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

1. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
2. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.  เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 และ 2  

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน
 1  คร้ัง  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค ารอบรองฯ และรับการประเมินค ารับรองจากผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 1  คร้ัง 
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 2 คร้ัง 
4. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 คร้ัง
5. ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (กรณี
พิเศษ) จ านวน 2 คร้ัง
6. ประชุมปฏิบัติการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
จ านวน 1 คร้ัง 
เชิงคุณภาพ
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ท่ีมีประสิทธิภาพ
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีมีประสิทธิภาพ
4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการท่ีมี
ประสิทธิภาพ
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีการประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (กรณี
พิเศษ) ท่ีมีประสิทธิภาพ
6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีการประชุมปฏิบัติการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
(AAR) และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ                                                                                             
               1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ .ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 1 คร้ัง                                                                                
                                      2. การประชุมจัดท าค ารอบรองฯ และรับการประเมินค า
รับรองจากผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 2  คร้ัง                                     3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานภายใต้กระทวงศึกษาธิการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 คร้ัง                                     
                                                                                           4. การ
ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
รอบท่ี 1 และ 2  จ านวน 2 คร้ัง                                                                       
            5. การประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (กรณีพิเศษ) จ านวน 1 คร้ัง                                                   
                                                     6. การประชุมปฏิบัติการสรุปทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (AAR) และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 1 คร้ัง                               
                                                                      เชิงคุณภาพ
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  ท่ีมีประสิทธิภาพ                                   
       2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีสรุปรายงานผลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ท่ีมีประสิทธิภาพ                                         
                  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานภายใต้กระทวงศึกษาธิการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ                               
                                4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ท่ีมีประสิทธิภาพ

0.08 2 ศธจ.รอ 3 3 3



หนา้ที ่104

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

3. งานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันส าคัญ ๑. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัดให้
สาธารณชน ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง
๒. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการ
บริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๓. เพ่ือให้หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมี
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความส านึกและหวงแหน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยอันดีงาม ให้การยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลส าคัญ หรือผู้ท่ีด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความส านึกและหวงแหน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยอันดีงาม ให้การยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลส าคัญ หรือผู้ท่ีด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

0.047 2 ศธจ.รอ 3 6 6

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง

1. เพ่ือ ใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
2. เพ่ือใหการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด

เชิงปริมาณ : บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน  60  คน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเส่ียง สามารถ จัดท าแผนบริหารความ
เส่ียง จัดวางระบบควบคุมภายใน และจัดท างาน รายงานการ
ประเมินผล การควบคุมภายในของหนวยงานไดถูกตองตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด

เชิงปริมาณ      
1. รอยละของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
 ความรูความเขาใจ ในการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงและสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด
เชิงคุณภาพ
รอยละของผลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคและเปาหมายท่ีก าหนด

0.019 2 ศธจ.รอ 3 6 6

5. การตรวจสอบภายใน ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการ
ตรวจสอบท่ีมีอยู่ 
2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
4. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

เชิงปริมาณ
1. ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 20
หน่วยรับตรวจ
2. ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเกณฑ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
เชิงคุณภาพ                                                        
 1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด
 จุดอ่อน/ความเส่ียง ในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และ
กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด
3. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม ก ากับดูแล และมีการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเพียงพอ เหมาะสม

เชิงปริมาณ 
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมิน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่า  ร้อย
ละ  80   
2. ผลการประเมินมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80
3. ผลการประเมินมาตรฐานจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  90 

0.0192 2 ศธจ.รอ 3 6 6



หนา้ที ่105

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

6. จัดการขยะภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ให้มีจิตส านึกในการลดและคัดแยกขยะ  และการรักษา
ส่ิงแวดล้อมภายในส านักงาน
2. เพ่ือสร้างต้นแบบการจัดการขยะในส านักงานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ          
3. เพ่ือลดปริมาณขยะ  และเสริมสร้างในเร่ืองการลด  คัดแยก  
และใช้ประโยชน์จากขยะ

ด้านปริมาณ : บุคลากรทุกคนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด  
ด้านคุณภาพ : ต้นแบบการจัดการขยะในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด แบบมีส่วนร่วม   

ด้านปริมาณ : บุคลากรทุกคนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด  
ด้านคุณภาพ : ต้นแบบการจัดการขยะในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด แบบมีส่วนร่วม

0.0000 2 ศธจ.รอ 3 6 6

7.  สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา

ขับเคล่ือนงานนโยบายในเร่ืองของการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พุทธศักราช 2546  ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยก าหนดความประพฤตินักเรียน 
พุทธศักราช 2546  และลงสู่การปฏิบัติตรวจสอบดูแลนักศึกษา
เยาวชน ด าเนินชีวิตไปในทางท่ีไม่ดี  รวมถึงแหล่งม่ัวสุม  สถาน
บันเทิงต่าง ๆ

1.   เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ ข้ันตอนปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
3. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา ได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ
 และส่งเสริมให้อยู่ในกรอบแห่งคุณงามความดี ไม่น าพาตนไป
ทางท่ีเส่ือมเสีย

นักเรียน นักศึกษา ได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเหมาะสม
 อย่างท่ัวถึง  ทันการณ์  มีความประพฤติดีและมีคุณภาพใน
การด ารงชีวิต  และมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  ร้อยละ 100

0.03 2 ศธจ.รอ 3 6 6

8. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)

1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้รับบริการเฝ้าระวังป้องกันตนเองเร่ืองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)
2. เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ทุกคน
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการตามมาตร
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID-19)

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ทุกคน ให้ความร่วมมือร้อยละ 100
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการตามมาตร
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)   ร้อยละ  100

0.0912 2 ศธจ.รอ 3 6 6

9. ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.

1. เพ่ือให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน 
สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชา
ซีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ีจัด
การศึกษา อ่ืน
2. เพ่ือให้มีตัวช้ีวัดการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด
3. เพ่ือให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และท่ัวถึงของจังหวัดตามตัวช้ีวัดการด าเนินงาน
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา

เชิงปริมาณ 
 1) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด
 2) มีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานขับคล่ือนแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของ
จังหวัด
 3) มีการก ากับติดตามและรายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส
เชิงคุณภาพ
 1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา
 ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอ่ืน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณ
กาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด ก าหนดตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน รวมท้ังก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
 2) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และท่ัวถึง ของจังหวัดให้มีคุณภาพและมีความเท่าเทียมตาม
บริบทของจังหวัด ซ่ึงก าหนดข้ึนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
จังหวัดท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา รวมท้ังมีการก าหนด
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีเป็นตัวช้ีวัดกลางส าหรับให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานและสถานศึกษาใช้ขับเคล่ือนแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบท
ของจังหวัด และมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
1) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัดท่ี
ก าหนดข้ึนอย่างมีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
2) มีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานขับเคล่ือนแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และ
ท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด ท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดให้ความห็นชอบและมีส่วนร่วมในการประเมิน
3) มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทุกไตรมาส
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถบริหารจัด
การศึกษา และปฏิบัติงานภายใต้องค์คณะบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถพัฒนางานประจ าของตนเองได้

0.10 2 ศธจ.รอ 3 6 6



หนา้ที ่106

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

(6) (7) (8)
ชาติ 20 ปี 

(9)
ศธ. (10) สป. (11)

สอดคล้อง

10. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ประจ าปี 2563

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  และสมาชิกยุว
กาชาด  ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาดมากข้ึน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามาก
ข้ึน
3. เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดในจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมงานวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทยอย่างท่ัวถึง 

เชิงปริมาณ  
เจ้าหน้าท่ี  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  และสมาชิกยุวกาชาด  
ผู้เข้าร่วม  จ านวน  300  คน
เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าท่ี  ผู้บังคับบัญชา  และสมาชิกยุวกาชาด  มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอย่างท่ัวถึง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กระบวนการและข้ันตอน

0.03 2 ศธจ.รอ 3 6 6

11. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

1. เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาท่ีไม่
เหมาะสมกับวัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาเก่ียวกับความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
3. เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี เครือข่าย องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
4. เพ่ือประสานตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติภัยธรรมชาติ และสถานการณ์
ฉุกเฉิน
5. เพ่ือประสาน ติดตาม และบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
และนักศึกษา
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียนและนักศึกษาให้
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รวมท้ังปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของสถานศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

เชิงปริมาณ
1. ออกติดตามและประสานงาน ร่วมกับเครือข่าย พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ านวน
 20 อ าเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษา พร้อมท้ังออกตรวจพ้ืนท่ี
ร่วมกับเครือข่าย จ านวน 20 คร้ัง
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแล คุ้มครอง ได้รับการศึกษา
เรียนรู้อย่างสมบูรณ์และต่อเน่ือง อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ครู อาจารย์ และผู้ปกครองมีความอบอุ่นใจ
2. นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพ
และวัย อยู่ในกรอบระเบียบวินัย ห่างไกลจากยาเสพติด และมี
พฤติกรรมดีข้ึน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียนและนักศึกษาให้
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รวมท้ังปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของสถานศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

เชิงปริมาณ
1. ออกติดตามและประสานงาน ร่วมกับเครือข่าย พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
จ านวน 20 อ าเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษา พร้อมท้ังออกตรวจ
พ้ืนท่ีร่วมกับเครือข่าย จ านวน 20 คร้ัง
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแล คุ้มครอง ได้รับการศึกษา
เรียนรู้อย่างสมบูรณ์และต่อเน่ือง อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ครู อาจารย์ และผู้ปกครองมีความอบอุ่นใจ
2. นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพ
และวัย อยู่ในกรอบระเบียบวินัย ห่างไกลจากยาเสพติด และ
มีพฤติกรรมดีข้ึน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียนและนักศึกษาให้
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รวมท้ังปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของสถานศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

0.045 2 ศธจ.รอ 3 6 6

12. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ดใน จ านวน 60 คน

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเข้ารับการพัฒนาสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ80

0.04 2 ศธจ.รอ 3 6 6

รวม
1.977410
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ส่วนที่ 5 
การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวดัร้อยเอ็ด 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 

 
การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ก าหนดให้ด าเนินการใน        
2 ลักษณะ คือ 

1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ 
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

   1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301,302  
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการท่ี
ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็น
รายไตรมาส 

   ท้ังนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี  
และให้มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

      ไตรมาสท่ี 1 ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม  ของปีงบประมาณ 
รายงานภายในวันท่ี 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 

      ไตรมาสท่ี 2 ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม – มีนาคม  ของปีงบประมาณ 
รายงานภายในวันท่ี 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 

      ไตรมาสท่ี 3 ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน  ของปีงบประมาณ 
รายงานภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 

      ไตรมาสท่ี 4 ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน  ของปีงบประมาณ 
รายงานภายในวันท่ี 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 

   1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) เมื่อส้ินสุด
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อส้ินสุดการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการท่ี
ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

   2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป็นหมายของโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้เป็น 
กรอบในการประเมินผล 
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   2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
        2.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินท่ีจัดท าขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน  

เมื่อส้ินสุดการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
         2.2.2 รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
   2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการ 

จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 
  3. การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
                         3.1  เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมให้รายงานผลแยกตามกิจกรรมท่ีด าเนินงานหลัง 
ส้ินสุดการด าเนินการ 15 วัน และเมื่อด าเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการเสร็จเรียบร้อยให้จัดท ารายงานผล 
จ านวน 2 เล่ม เพื่อจัดท าประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดส่งกลุ่มนโยบายและแผน  
      3.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  
     3.3 น าเสนอข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณต่อไป 
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ค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  
ท่ี  701 / 2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2563  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   

******************************* 
 ตำมค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษำยน พ.ศ.2560 ข้อ 11 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ท่ีมอบหมำย 
และตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำพุทธศักรำช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 
ได้ก ำหนดกำรจัดระบบโครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดหลักกำรมีเอกภำพด้ำนนโยบำย และมีควำม
หลำกหลำยในกำรปฏิบัติ มีกำรกระจำยอ ำนำจเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนและจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์
เป้ำหมำย นโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และเหมำะสมกับบริบทของพื้นท่ี และประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำร
แบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลง
วันท่ี 12 มิถุนำยน พ.ศ.2560 ข้อ 4.2 ก ำหนดภำรกิจของกลุ่มนโยบำยและแผน (3) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
จังหวัดและแผนปฏิบัติกำรของจังหวัด และ (4) จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รวมท้ังกำร
ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

 ในกำรนี้ เพื่อกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ  2563 เกิดประสิทธิภำพและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และ
เป็นประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  จึงแต่งต้ังคณะท ำงำนดังนี้ 

1. คณะท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 
1.1 
1.2 
1.3 
 

1.4 
 

1.5 
 

 
 
 

นำยครรชิต  วรรณชำ 
นำยสมำน  แก้วค ำไสย์ 
นำงพัชรี  ศรีษะภูมิ 
 
นำยประสิทธิ์  สำตรำ 
 
นำยทรัพย์  นำทองหล่อ 
 
 
 
 

ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
รองศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ก ลุ่ ม นิ เท ศ       
ติดตำมและประเมินผล 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 
ผู้ อ ำน ว ย ก ำรก ลุ่ ม พั ฒ น ำ
กำรศึกษำ 
 
 
 

ประธำนคณะท่ีปรึกษำ 
รองประธำน 

ท่ีปรึกษำ 
 

ท่ีปรึกษำ 
 

ท่ีปรึกษำ 
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1.6 
 
 
 
1.7 
 

1.8 
 

1.9 
 

1.10 

นำงอรัญญำ  อินอ่อน 
 
 
 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนหรือผู้แทน 
นำงพิมพิกำ  ศรีเกื้อกล่ิน 
 
นำงอรัญญำ  อินอ่อน 
 
นำงประไพ  ช่ำงสลัก 

ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบ
ภำยในรักษำรำชกำรใน
ต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้ อ ำน วยกำรก ลุ่ม ส่ ง เสริ ม
กำรศึกษำเอกชน 
ผู้ อ ำน วย ก ำรก ลุ่ ม ลู ก เสื อ       
ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 
ผู้อ ำน วยกำรก ลุ่มน โยบำย  
และแผน 

ท่ีปรึกษำ 
 
 
 

                 ท่ีปรึกษำ 
 

ท่ีปรึกษำ 
 

ท่ีปรึกษำ 
 

ท่ีปรึกษำ 

มีหน้าที่  ก ำหนดนโยบำย แนวทำงในกำรด ำเนินกำรพร้อมท้ังให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรด ำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

2. คณะท างานทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประกอบด้วย 

2.1 นำยสมำน  แก้วค ำไสย์ 
 

รองศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธำนคณะท ำงำน 
2.2 
 
2.3 
2.4 
2.5 
 
 
2.6 
 
2.7 
 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 

นำงพัชรี  ศรีษะภูมิ 
 
นำยประสิทธิ์  สำตรำ 
นำยทรัพย์  นำทองหล่อ 
นำงอรัญญำ  อินอ่อน 
 
 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำเอกชน 
นำงพิมพิกำ  ศรีเกื้อกล่ิน 
 
นำงประไพ  ช่ำงสลัก 
นำยสุดใจ  สุดนิรันดร์ 
นำยบุญเติม  เครือน้ ำค ำ 
นำงจันทิมำ  ร่มศรี 
นำยอวยชัย  สุขณะล้ ำ 
นำยอุบล  แก้วปิ่น 

นำงวำรีรัตน์  ทวยสอน 

นำยขจรศักดิ์  หลักแก้ว 

นำยสุทัศน์  สังคะพันธ์ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบ
ภำยในรักษำรำชกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเอกชน 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ เนตรนำรี
และยุวกำชำด 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

คณะท ำงำน 
 

คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

 
 

คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

 
คณะท ำงำน 

 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
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มีหน้าที่  ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล สถำนกำรณ์สภำพแวดล้อม บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัด 

กำรศึกษำ   เสนอแนวทำงกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และแนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำแบบบูรณำกำรให้แก่สถำนศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด ด ำเนินกำรทบทวนวิสัยทัศน์  เป้ำหมำยกำรให้บริกำร  
ผลผลิต/โครงกำร และตัวชี้วัดผลส ำเร็จในระดับต่ำงๆ ให้มีควำมสอดคล้องเช่ือมโยงกันท้ังระบบ ต้ังแต่ระดับสูงสุด    
คือ ยุทธศำสตร์ชำติ จนถึง ผลผลิต/โครงกำร ของหน่วยงำน 
 

3. คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ  ประกอบด้วย   
3.1 
3.2 
3.3 

 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 

   3.19 
   3.20 
   3.21 
   3.22 
   3.23 
   3.24 
   3.25 
   3.26    
   3.27 
 
   3.28 

 
    

นำยครรชิต  วรรณชำ 
นำยสมำน  แก้วค ำไสย์ 
นำงพัชรี  ศีรษะภูมิ 
 
นำยสุดใจ  สุทธิรันดร์ 
นำยบุญเติม  เครือน้ ำค ำ 
นำงสำวรัชนีกร  วรรณสุทธิ์ 
นำงจันทิมำ  ร่มศรี 
นำยช ำนำญ  ระดำรุต 
นำยสุวัฒนพงษ์  ร่มศรี 
นำยเพิ่มพูล  ร่มศรี 
นำยอวยชัย  สุขณะล้ ำ 
นำยสมปอง  อเนกบุญ 
นำงวำรีรัตน์  ทวยสอน 
นำยอุบล  แก้วปิ่น 
นำงสมร  หอระพร้อม 
นำยสุทัศน์  สังคะพันธ์ 
นำงธัญญำพร  เกียวรัตน์ 
นำยสุระ  รักควำมซื่อ 
นำยขจรศักด์ิ  หลักแก้ว 
นำงวันเพ็ญ  ชนะพันธ์ 
นำงพคพร  ค ำยิ่ง 
นำยธิติพันธ์   อวนศรี 
นำยสุรัตน์ชัย  ชัยพัฒนนนท์ 
นำงสดสี  สำตรำ 
นำงเนติกำรณ์  โพธินำม 
นำยประยูร  ศิริ 
นำงสำวอัจฉรำภร   
มะอำจเลิศ 
นำงสำวพวงพยอม  
เกษฎำงศรี 
 

ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  
รองศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ   ติดตำมและ
ประเมินผล 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
นิติกรช ำนำญกำร 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
 

ประธำนคณะท ำงำน 
           คณะท ำงำน 
          คณะท ำงำน             

 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

      คณะท ำงำน
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

 
คณะท ำงำน 

 
คณะท ำงำน 
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3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 

นำงนิภำพร  อำจนนลำ 
นำยจ ำลอง  แสนสุภำ 
นำงวรญัญำ   กลัดเนียม 
นำงประไพ  แสนประดิษฐ์ 
นำงนงค์นุช  ข ำคม 
นำยนุสรณ์  พรมวงค์ 
นำงสำวธนัชพร  สังวิบุตร 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

 
   3.36 
 

3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
 
3.45 
 
3.46 
 
3.47 
 
3.48 
 

นำงสำวกัญภัทร์ภรณ์   
พิมพ์สังข์ 
นำงสำวอโนทัย  ศรีอุประ 
นำยปิยะ  พันธะไชย 
นำยชัยมงคล  อุปวงษำ 
นำยวงศกร สีลำ 
นำงแววนภำ  ผิวเหลือง 
ว่ำท่ี ร.ต.ศิริชัย  กลมเปลือย 
นำยนิวัฒน์  โกฆะรัตน ์

นำงประไพ  ช่ำงสลัก 
 
นำงสำวปิยนันท์  
เจริญวัฒนำวำณิชย์ 
นำงสำวกำญจนำ  รู้ยืนยง 
 
นำยกฤษณพล  เวียงวิเศษ 
 
นำงสำววิชุดำ  เวียงวิเศษ    

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

   คณะท ำงำน 
              

           คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

คณะท ำงำน/
เลขำนุกำร 

คณะท ำงำน/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะท ำงำน/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะท ำงำน/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะท ำงำน/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      มีหน้าที่  
1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล สถำนกำรณ์สภำพแวดล้อม ตำมภำรกิจในกำรบริหำร     

จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสูงสุด 
2.  วำงแผนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติรำชกำร ของ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 เพื่อสนับสนุนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด 
3. ด ำเนินกำรจัดท ำรูปเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ ำปีงบประมำณ  2563  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 
4.  ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีประธำนมอบหมำย  
 

    /4. คณะท ำงำน... 
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4. คณะท างานด้านการเงิน  การพัสดุ  ประกอบด้วย 
4.1 นำงอรัญญำ  อินอ่อน               ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน     ประธำนคณะท ำงำน 

                                    รักษำรำชกำรในต ำแหน่ง 
                                    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร              

4.2 
4.3 
4.4 

นำงสำวศติษำ  เฉลยพจน์
นำงสำวเกษรำ  สุขสมร 
นำงสำววิชุดำ  เวียงวิเศษ    

นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

     คณะท ำงำน 
     คณะท ำงำน 
คณะท ำงำนและ        
   เลขำนุกำร 

มีหน้าที่   
บริหำรงำนด้ำนกำรเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  และกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุ ของกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ ำปงีบประมำณ  
2563  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

5.  คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
5.1 นำงอรัญญำ  อินอ่อน               ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน    ประธำนคณะท ำงำน 

                                    รักษำรำชกำรในต ำแหน่ง 
                                    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร              

5.2 นำงสำวอรุณี  มำศศรี นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
 

คณะท ำงำนและ     
    เลขำนุกำร 

มีหน้าที่   
บันทึกถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหว ประชำสัมพันธ์โครงกำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่นกำรประชำสัมพันธ์

ผ่ำนเว็บไซต์ จัดนิทรรศกำรแสดงผลกำรด ำเนินงำนของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ ำปีงบประมำณ  2563  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จลุล่วง      
ไปด้วยดี 

6. คณะท างานฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
6.1 นำยอุบล  แก้วปิ่น                 ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ               ประธำนคณะท ำงำน                              
6.2 นำยขจรศักดิ์  หลักแก้ว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     คณะท ำงำน 
6.3 นำงสำวกำญจนำ รู้ยืนยง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 
     คณะท ำงำน 
และเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   
ด ำเนินพิธีกำรในกำรประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรของ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ ำปีงบประมำณ  2563  พร้อมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จลุล่วง   
ไปด้วยดี 

 
 

/7. คณะท ำงำน... 
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7. คณะท างานติดตามการด าเนินงานและประเมนิผลการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ประจ าปี ประกอบด้วย 

7.1 
7.2 
 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 

นำยสมำน  แก้วค ำไสย์ 
นำงพัชรี  ศรีษะภูมิ 
 
นำงสำวรัชนีกร  วรรณสุทธิ์ 
นำยบุญเติม  เครือน้ ำค ำ 
นำยสุดใจ  สุดนิรันดร์ 
นำงจันทิมำ  ร่มศรี 
นำยอวยชัย   สุขณะล้ ำ 
นำยอุบล  แก้วปิ่น 

รองศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนคณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

7.9 
7.10 
7.11 
7.12 
7.13 
7.14 
7.15 
7.16 
7.17 
7.18 
 
7.19 
 
7.20 
7.21 
7.22 
7.23 
7.24 
7.25 
7.26 
7.27 
 
 
 
 
 

นำยสุวัฒนพงษ์  ร่มศร ี
นำยเพิ่มพูล  ร่มศรี   
นำงวำรีรัตน์  ทวยสอน 

นำยขจรศักดิ์  หลักแก้ว 

นำยสุทัศน์  สังคะพันธ์ 
นำงธัญญำพร  เกียวรัตน ์
นำยสุระ  รักควำมซื่อ 
นำงพคพร  ค ำยิ่ง 
นำยธิติพันธ์  อวนศรี  
นำงสำวอัจฉรำภร   
มะอำจเลิศ 
นำงสำวพวงพยอม  
เกษฎำงศรี 
นำยประยูร  ศิริ 
นำงสำวอรุณี  มำศศรี 
นำยจ ำลอง  แสนสุภำ 
นำงวรญัญำ   กลัดเนียม 
นำงนงค์นุช  ข ำคม 
นำยนุสรณ์  พรมวงค์ 
นำงสำวธนัชพร  สังวิบุตร 
นำงสำวกัญภัทร์ภรณ์   
พิมพ์สังข์ 
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

 
คณะท ำงำน 

 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 

 
 
 

/7.28 นำงสำว... 



ห น ้ า  | 116 

 

 
7.28 
7.29 
7.30 
 
7.31 
 
7.32 
 
7.33 
 
7.34 
 
7.35 
 
7.36 
 

 
นำงสำวอโนทัย  ศรีอุประ 
นำยปิยะ  พันธะไชย 
นำงประไพ  ช่ำงสลัก 
 
นำงสำวปิยนันท์            
เจริญวัฒนำวำณิชย์ 
นำงสำวกำญจนำ  รู้ยืนยง 
 
นำยกฤษณพล  เวียงวิเศษ 
 
นำยชัยมงคล  อุปวงค์ษำ  
 
นำยวงศกร สีลำ  
 
นำงสำววิชุดำ  เวียงวิเศษ  

 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์      
ช ำนำญกำร 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร    
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน    

 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
/เลขำนุกำร 
คณะท ำงำน 

/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะท ำงำน 

/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะท ำงำน 

/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะท ำงำน 

/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะท ำงำน 

/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะท ำงำน 

/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่   
ออกแบบและจัดท ำเครื่องมือกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 

กำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด  ของหน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ พร้อมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงน้อยปีละ  1 ครั้ง ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                  ส่ัง  ณ  วันท่ี  27  ธันวำคม  พ.ศ.  2562       

 

            
(นำยครรชิต  วรรณชำ) 

ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
สอดคล้องกับนโยบาย 
        ( / ) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3 (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
        ( / ) แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อ 4  (การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
        ( / ) ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 (พ.ศ.2560-2579) ข้อ 3 การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        ( / ) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3 (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 

1. ช่ือโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559  ความว่า  “เพื่อสืบ
สานพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยท้ังปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงมีพระบรมราโชบายเพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่
นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิต  ท่ีมั่นคง มี
คุณธรรม (3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 แห่ง
พระบรมราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้าน
การศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคล
บาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี ซึ่งการเป็นพลเมืองดีนั้น ประกอบด้วย (1) การ
เป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน (2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมือง (3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าให้บ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอื้ออาทร 

  ดังนั้นเพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญจึง
ได้จัดท าโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา  สู่การปฏิบัติ ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
  3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมือง มีพื้นฐาน
ชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรม 
  3.3 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ
ชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง     

4. เป้าหมายของโครงการ (Output) 
 4.1   เชิงปริมาณ   
  ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 400 คน  

4.2   เชิงคุณภาพ     
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  

ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด  

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Output) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Output) 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้น าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) - กิจกรรม 
  7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  
  1. เสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่หน่วยงานการศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ประสานงานสถานท่ี วิทยากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุมมอบหมายงาน และจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 
5. ด าเนินงานโครงการตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 
6. ประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 
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 7.2  กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
เสนอขออนุมัติโครงการ ✓   
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่หน่วยงานการศึกษาเพื่อคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

✓  
 

ประสานงานสถานท่ี วิทยากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ✓   
แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุมมอบหมายงาน และจัดเตรียม
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 

 ✓ 
 

ด าเนินงานอบรมค่ายพลเมืองดีตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ท่ีก าหนด 

 ✓ 
 

ประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม   ✓ 

 

8. ระยะเวลาด าเนินการ      มีนาคม-พฤษภาคม  2563  (19 - 20 พฤษภาคม 2563) 

 

9. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

10. งบประมาณ   งบประมาณจ านวน  299,480 บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันส่ีร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  จาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน จากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา 
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
 (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) 
   

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท)  
รวมยอด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุม
มอบหมายงานจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 

    

งบด าเนินงาน :     
• ค่าใช้สอย     
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 2 ม้ือ   2,800  2,800 
มื้อละ 35 บาท จ านวน 40 คน (2x35x40)     
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท)  
รวมยอด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
                               - ต่อ -      
2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ มื้อละ   4,800  4,800 
120 บาท จ านวน 40 คน(1x120x40)     
• ค่าวัสดุ     
1) ค่าวัสดุส านักงาน   7,880 7,880 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินงานอบรมค่ายพลเมืองดี
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จ านวน 400 คน 

    

งบด าเนินงาน :     
• ค่าตอบแทน     
1) ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน 
จ านวน 10 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 

12,000   12,000 

(1x10x1,200)     
2) ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ จ านวน  24,000   24,000 
10 คน คนละ 4 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท     
(10x4x600)     
• ค่าใช้สอย     
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 4 ม้ือ   56,000  56,000 
มื้อละ 35 บาท จ านวน 400 คน (4x35x400)     
2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 4 มื้อ มื้อละ   192,000  192,000 
120 บาท จ านวน 400 คน(1x120x10)     
กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

    

งบด าเนินงาน :     
• ค่าตอบแทน     
• ค่าใช้สอย     
• ค่าวัสดุ     

รวมทั้งสิ้น 36,000 255,600 7,880 299,480 

 

 



ห น ้ า  | 121 
 

-  5  - 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 11.1 ความเสี่ยง : ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน คือ ไม่สามารถด าเนินการจัดการได้ตามแผนท่ี
ก าหนด 

 11.2 บริหารความเสี่ยง : ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนและก าหนดปฏิทินการท างานท่ี
ชัดเจนแน่นอน 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
13.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ี

มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม มีอาชีพ-มีงานท า และเป็นพลเมืองท่ีดี 
13.2 สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนให้น้อมน าพระราโชบาย  ด้าน

การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

13.3 ผู้เรียนมีคุณภาพการด าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่มีน้ าใจ 
ให้กัน ปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
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โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 
แผนงาน บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง  

   ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

งบประมาณ 183,700  บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวารีรัตน์  ทวยสอน  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการเหตุผล 

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยฉบับแรกของประเทศไทย มีเจตนารมณ์เพื่อยกระดับความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้อยู่ 
ในล าดับต้นของวาระแห่งชาติ และเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนในประเทศได้รับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการท่ีกล่าวว่าช่วงปฐมวัย (ต้ังแต่ปฏิสนธิ – 8 ปี) เป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญ 
อย่างยิ่งเพราะเป็นวัยที่สมองพัฒนาสูงสุด และการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด อีกท้ังการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยรอบด้านอย่างเหมาะสมจะเป็นรากฐานของทุนมนุษย์ท่ีส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของเด็กไปจน 
ตลอดชีวิต  การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม อีกท้ังจะท าให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความต่อเนื่อง ท่ัวถึง และเท่าเทียม  โดยให้มี
ระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีสร้างการมีส่วนร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังแต่ระดับชาติ ภูมิภาค 
ท้องถิ่น ชุมชน จนถึงครอบครัว ให้มีกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความหลากหลาย แต่เป็นเอกภาพ  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะเป็นหลักประกันให้ 
เด็กปฐมวัยที่อยู่ช่วงวัยส าคัญได้รับการอบรม เล้ียงดู พัฒนา ให้การศึกษาและได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ 
  ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานท่ีมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอด
ชีวิต และเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าท่ีสุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ 
ท างานได้เก่ง และเป็นพลเมืองดีท่ีจะน าสู่ความส าเร็จในสังคมท่ีท้าทายในศตวรรษท่ี 21 ต้องได้รับโอกาส 
การพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนท่ีเข้าขั้นวิกฤติของประเทศ
ไทยท่ีจ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐและทุกภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลกรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมท้ังภาครัฐ 
เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักใน 
พันธกิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมท่ีปลอดภัย 

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดร้อยเอ็ด (พุทธศักราช 
2561 – 2564) และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้“ภายใน 
ปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีการและรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็น
เอกภาพ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการรอบด้านท่ีดี สมวัย เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) ไว้ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  ยุทธศาสตร์ที่  2 
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ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
และเป็นเอกภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการรอบด้านท่ีดี สมวัย เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการน าวิธีการและรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายมาใช้ใน 
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ  
ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดท าโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างท่ัวถึงและมีพัฒนาการสมวัย 
  2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  3.  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกิดความตระหนัก เล็กเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 
  4.  เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 

3. เป้าหมาย 

  1. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับ 
การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา 
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย จ านวน 100 คน 
  2. จ านวนรูปแบบ / แนวปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จ านวน 2 ช้ิน / ผลงานผู้บริหาร ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. การเผยแพร่รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ การขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับบริการทางการศึกษา 

  2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย จ านวน 100 คน 
  3.  จ านวนรูปแบบ / แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จ านวน 2 ช้ิน / ผลงาน 
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4.2  เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 60 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน 

2. ร้อยละ 60 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 

5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 
  2. น าเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามขอบเขตการด าเนินงานฯ งบประมาณและกรอบ
ระยะเวลาในกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  3. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการฯ 
ท่ีก าหนด 
  4. นิเทศ ก ากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลสรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค 
การด าเนินงาน จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายไตรมาส 

6. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายไตรมาส 
  7.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และเอกสารข้อมูลผล 
การด าเนินงานภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อน าเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 
 

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร  ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

7. พื้นที่เป้าหมาย 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน/ปี)  
ท่ี กิจกรรมหลัก 

 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 

ธ.ค.2562 กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.รอ. 

2 น าเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามขอบเขต 
การด าเนินงานฯ งบประมาณและกรอบระยะเวลา 
ในกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

ธ.ค. 2562 ศธจ.รอ. และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน และกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการฯ 
ท่ีก าหนด 

ม.ค. - ก.ย. 
2563 

ศธจ.รอ. และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

4 นิเทศ ก ากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการ ก.พ. – มี.ค. กลุ่มนิเทศฯ 
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9. งบประมาณ จ านวน  183,700  บาท 
  1.  งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  122,900 บาท  
   1.1 จัดสรรครั้งท่ี 1         จ านวน  61,450   บาท 
   1.2  จัดสรรครั้งท่ี 2         จ านวน  61,450   บาท  
  2.  งบประมาณจากผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน  60,800   บาท 
        วันท่ี 16 – 17 ธันวาคม 2562 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ขับเคล่ือนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

- - - - 

2 ส ร้ า งก าร รั บ รู้ ให้ ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู   ผู้ ดู แ ล เด็ ก  
โดยประชุมคณะกรรมการฯ เพื่ อวางแผนการ
ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพรบ.เด็กปฐมวัย และมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  วัน ท่ี 16 ธันวาคม 
2562 
2.1 ค่าอาหารว่าง 35 บาท จ านวน 2 มื้อ  จ านวน 
26 คน (35 × 2 × 26) 

  
 
 
 
 
 
 

1,820 

  
 
 
 
 
 
 

1,820 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4 ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 

2563 หน่วยงานทางการศึกษา
ท่ีเกีย่วข้อง 

5 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลสรุปข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 

ก.ค. – ส.ค. 
2563 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

 จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายไตรมาส 

  

6 จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายไตรมาส 

ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.รอ. 

7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และเอกสารข้อมูลผลการด าเนินงาน
ภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดส่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารและเผยแพร่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ
และน าไปใช้ประโยชน์ 

ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.รอ. 
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ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 2.2 ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท จ านวน 
26 คน (100 × 26) 
2.3 ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ 
ผู้เข้าร่วมประชุมต่างสังกัด จ านวน 6 คน 

 
- 
 

 

 
2,600 

 
1,400 

 
- 
 
- 

 
2,600 

 
1400 

รวม - 5,820 - 5,820 
3 จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนว

ทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพรบ.และ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 
3.1 ค่าอาหาร อาหารว่าง จ านวน 320 คน 
คนละ 190 บาท (320 × 190 ) 
3.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ จ านวน 27 
คน คนละ 200 บาท (200 × 27) 
3.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
- เวลา 09.00 – 12.00 น. จ านวน 3  
ช.ม. จ านวน 3 คน คนละ 600 บาท 
(600 ×3) 
- เวลา 13.00 – 16.00 น. จ านวน 3  
ช.ม. จ านวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน  
3.4 ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ – ค่าถ่ายเอกสาร 
3.5 ค่าห้องพักวิทยากร 

 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 

1,800 
 

21,600 
- 
- 

 
 
 
 

60,800 
 

5,400 
 
 
 
- 
 
- 
- 

800 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

26,030 
- 

 
 
 
 

60,800 
 

5,400 
 
 
 

1,800 
 

21,600 
26,030 

800 

รวม 23,400 67,000 26,030 116,430 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทาง 
การศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา สถิติ
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด  
4.1 ค่าอาหารว่าง 35 บาท จ านวน 4 ม้ือ 
 (2 วัน) จ านวน 20 คน (35 × 4 × 20 = 
2,800 ) 
4.2 ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท จ านวน 
2 ม้ือ จ านวน 20 คน (100 ×2 × 20 
=4,000 ) 
4.3 ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ  
ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างหน่วยงาน จ านวน 
7 คน (สพป. จ านวน 3 คน, สถ. จ านวน 1 
คน, พมจ. จ านวน 1 คน 

  
 
 
 
 
 
 

2,800 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,800 
 
 

4,000 
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ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 สสจ. จ านวน 1 คน สนง.สถิติจังหวัด 
จ านวน 1 คน) 
4.4 ค่าถ่ายเอกสาร – วัสดุ 

  
1,600 

 

 
 

5,000 

 
1,600 
5,000 

รวม - 8,400 5,000 13,400 
5 ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาปฐมวัย เพื่อก าหนดกรอบ 
แนวทางในการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทาง
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices ) และ
จัดท าคู่มือการนิเทศ ติดตาม การพัฒนา 
การศึกษาปฐมวัย 
2.1  ค่าอาหารว่าง 35 บาท จ านวน 4  
มื้อ (2 วัน) จ านวน 15 คน (35 × 4 × 15 
= 2,100 ) 
2.2  ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท  
จ านวน 2 ม้ือ จ านวน 15 คน (100 ×2 × 
15 =3,000 ) 
2.3  ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ  
ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างหน่วยงาน จ านวน 
10 คน (สพป. จ านวน 6 คน, สถ. จ านวน 
2 คน, มรภ.รอ. จ านวน 2 คน) 
2.4 ค่าถ่ายเอกสาร – วัสดุ อุปกรณ์ 

  
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
 
 

3,000 
 
 

 
2,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
 
 

3,000 
 
 

 
2,600 
5,000 

รวม  7,700 5,000 12,700 
6 ด าเนินการคัดเลือกรูปแบบ / แนวทาง

ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ( Best Practices) 
ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยระดับ
จังหวัด จ านวน 2 ช้ิน (ด้านการจัด
ประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย 
(ครูผู้สอน) และ ด้านการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) 
6.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
จ านวน 5 คน คนละ 300 บาท  
( 300 × 5 = 1,500 บาท ) 
6.2  ค่าอาหารว่าง 35 บาท จ านวน  2 ม้ือ 
จ านวน 30 คน ( 35 × 2 × 30 = 2,100 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

2,100 
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการ 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 6.3  ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท จ านวน 
1 ม้ือ  จ านวน  30 คน ( 100 × 30 = 
3,000 ) 
6.4 ค่าสถานท่ีจัดกิจกรรม  1,000 บาท 
6.5 ค่าถ่ายเอกสาร – วัสดุ อุปกรณ์ 

  
 

3,000 
1,000 

 
 
 
 

5,000 

 

 1,500 6,100 5,000 12,600 
7 ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยระดับหน่วยงาน และโรงเรียน
เอกชน 
(สพป.รอ. เขต 1, เขต 2, เขต 3 สถ., มรภ.
รอ., โรงเรียนเอกชน 52 แห่ง,  ) 
7.1 ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
7.2 ค่าเบ้ียเล้ียง 
7.3 ค่าถ่ายเอกสาร – วัสดุ อุปกรณ์ 

  
 
 
 
 
 

5,050 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 

5,050 
 

5,000 
รวม - 5,050 5,000 10,050 

8 ประชุมติดตามผลการนิเทศ สรุปผล 
การด าเนินงานฯ และจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานตามโครงการ (ด้วย
กระบวนการ PLC) 
5.1  ค่าอาหารว่าง 35 บาท จ านวน 4 ม้ือ 

(2 วัน) จ านวน 15 คน (35 × 4 × 15 
= 2,100 ) 

5.2  ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท จ านวน 
2 ม้ือ จ านวน 15 คน (100 ×2 × 15 
=3,000 ) 

5.3  ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างหน่วยงาน 
จ านวน 10 คน (สพป. จ านวน 6 คน, 
สถ. จ านวน 2 คน, มรภ.รอ. จ านวน 2 
คน) 

2.4 ค่าถ่ายเอกสาร – วัสดุ อุปกรณ์ 

  
 
 
 
 
 

2,100 
 
 

3,000 
 
 
 
 

2,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 

2,100 
 
 

3,000 
 
 
 
 

2,600 
5,000 

รวม - 7,700 5,000 12,700 
รวมทั้งสิ้น 24,900 107,770 51,030  
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10. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 11.1 ความเส่ียง 

ความแตกต่างด้านปัจจัย ความพร้อมและบริบทของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดรอ้ยเอ็ด  
อาจส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

11.2 การบริหารความเส่ียง 
 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามความพร้อม ปัจจัยและบริบทของสถานศึกษา / สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
                                     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผู้ประสานงานหลัก 
 นางวารีรัตน์  ทวยสอน  โทรศัพท์ : 08 – 1262 – 9491   
 อีเมล์ : superwareerut@gmail.com   
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1 สถานศึกษา / สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 13.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 13.3 สถานศึกษาต้นแบบท่ีมีผลงานวิจัย /นวัตกรรม/ รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) 
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสามารถขยายเครือข่ายใน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
 
 

mailto:superwareerut@gmail.com
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
โครงการ    Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงาน    บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
รูปแบบการด าเนนิงาน : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดรูปแบบ  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O–NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง           โครงการใหม่ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน ประชาชน  มีความรู้ มีคุณภาพ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาก าลังคนซึ ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปรากฏว่ายังคงมีปัญหาบางประการในการจัดการการศึกษาของ
ประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเป็นอุปสรรค ต่อการขับเคล่ือนและการ
พัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แม้ท่ีผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการก าหนดมาตรการและกลไกต่างๆ ขึ้น โดยมีค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุท่ีสภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความ
ซับซ้อนและส่ังสมเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อ
ก าหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติไว้  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ด าเนินโครงการ “Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา” โดยมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
หน่วยงานทางการศึกษาให้ตรงกับบริบทของพื้นท่ี ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการ
ของแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังจัดต้ัง Supervisor Teams เพื่อให้การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นกลไกกระตุ้นให้
หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมท้ังแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพ
ของผู้เรียนท่ีสูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม
ภารกิจส าคัญในการก ากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นท่ี ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพื่อทบทวน ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 

2.3 เพื่อน ารูปแบบการนิเทศไปด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายร่วมกับหน่วยงาน/สถานศึกษา 
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3. เป้าหมายของโครงการ 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) มีรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีระดับจังหวัด  

2) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด  
3) มีเอกสารผลการปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อเสนอผู้บริหาร ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เผยแพร่แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีรูปแบบและ

เครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีความสอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. จังหวัดมีรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีรับผิดชอบ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี  

อย่างน้อย 1 รูปแบบ  
 

2. มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี 

1 ทีม 

3.มีจ านวนสถานศึกษาเป้าหมาย ท่ีได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตาม
รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น              

20 โรงเรียน 

4.สถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น             
มีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                
(O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีมีคะแนน O-NET  
มากกว่าร้อยละ 50  

เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

6. กิจกรรม–วิธีด าเนินการ (Activity)  

รายละเอียด/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  ตุลาคม 2562 นายสุระ  รักความซื่อ  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการและประชุมช้ีแจง 
หารือข้อตกลงในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 

ตุลาคม  2562 นายสุระ  รักความซื่อ  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

ด าเนินงานตามโครงการ 
 

ธันวาคม - กันยายน 
2562 

นายสุระ  รักความซื่อ  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมรับทราบรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

 
มกราคม  2563 

 
นายสุระ  รักความซื่อ  
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รายละเอียด/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ร่วมกับ
หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

 
มีนาคม  2563 

 

 
นายสุระ  รักความซื่อ  
และคณะกรรมการ        
ตามค าส่ัง 

กิจกรรมที่ 3 
การประชุมปฏิบัติการ คณะ Supervisor Teams ระดับ
จังหวัด เพื่อทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ แต่งต้ัง
คณะกรรมการ Supervisor Teams ปี 2563  

 
เมษายน – มิถุนายน 

2563 

 
นายสุระ  รักความซื่อ  
และคณะกรรมการ        
ตามค าส่ัง 

กิจกรรมที่ 4  
การประชุมสร้างการรับรู้ ครูและผู้บริหารโรงเรียนเป้าหมาย
และการด าเนินการนิเทศตามรูปแบบ 

4.1 การประชุมสร้างการรับรู้ โรงเรียนเป้าหมาย 
4.2 การด าเนินงานการนิเทศตามรูปแบบ 

 
มิถุนายน - สิงหาคม 

2563 

 
นายสุระ  รักความซื่อ  
และคณะกรรมการ        
ตามค าส่ัง 

กิจกรรมที่ 5 
    5.1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน 
    5.2 สรุปรายงานผลการนิเทศ/เผยแพร่ผลงาน 

 
กันยายน 2563 

 
นายสุระ  รักความซื่อ 
และคณะกรรมการ        
ตามค าส่ัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 

8. งบประมาณ  
ใช้เงินงบประมาณปี 2563 จ านวน 155,000 บาท จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ 
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 
รวม

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมรับทราบรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม
โครงการ (ส่วนกลาง) 

1) ค่าพาหนะ  
(1 คน × 3,855 บาท) = 3,855 

2) ค่าเบ้ียเล้ียง 
(1 คน × 240 บาท × 2 วัน ) = 480 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

4,000 
 

1,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

5,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 
รวม

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ        
O-NET ร่วมกับหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม 

1) ค่าอาหาร                                                             
(10 คน × 100 บาท × 2 วัน ) = 2,000 

2) อาหารว่างและเครื่องด่ืม                                             
(10 คน × 35 บาท × 2 มื้อ x 2 วัน ) = 1,400 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

2,000 
 

1,400 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

3,400 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัติการ Supervisor Teams 
ระดับจังหวัด เพื่อทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ  
แต่งต้ัง Supervisor Teams ปี 2563 

1) ค่าอาหาร                                                   
(40 คน × 180 บาท × 1 วัน ) = 7,200 

2) อาหารว่างและเครื่องด่ืม                                   
(40 คน × 50 บาท × 2 มื้อ × 1 วัน ) = 4,000  

   2) ค่าพาหนะ 
      เขตอ าเภอเมือง (26 คน x 100 บาท x 2 เท่ียว) = 5,200 
     นอกเขตอ าเภอเมือง (14 คน x 300 บาท x 2 เที่ยว) = 8,400          

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 

7,200 
 

4,000 
 

5,200 
8,400          

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,800 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมสร้างการรับรู้ ครูและผู้บริหาร
โรงเรียนเป้าหมายและการด าเนินการนิเทศตามรูปแบบ 
4.1 การประชุมสร้างการรับรู้ โรงเรียนเป้าหมาย 

1) ค่าอาหาร                                                   
(90 คน × 180 บาท × 1 วัน ) = 16,200 

2) อาหารว่างและเครื่องด่ืม                                   
(90 คน × 50 บาท × 2 มื้อ × 1 วัน ) = 9,000  

3) ค่าวิทยากร 
(1 คน × 600 บาท × 7 ช่ัวโมง ) = 4,200 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

4,200 

 
 
 
 

16,200 
 

9,000 

 
 
 
 
- 
 
- 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 
รวม

งบประมาณ 

4) ค่าพาหนะ 
      เขตอ าเภอเมือง (30 คน x 100 บาท x 2 เท่ียว) = 6,000 
     นอกเขตอ าเภอเมือง (60 คน x 300 บาท x 2 เที่ยว) = 36,000          

5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
       (90 เล่ม x 40 บาท) = 3,600 
4.2 การด าเนินงานการนิเทศตามรูปแบบ 

1)  ค่าเบ้ียเล้ียง 
(30 คน × 240 บาท × 2 วัน ) = 14,400 

1) ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามัน 
(6 ทีม x 500 บาท x 2 วัน) = 6,000 

 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
6,000 
36,000 

 
- 
 
 

14,400 
 

6,000 

 
- 
- 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

95,400 

กิจกรรมที่ 5 
5.1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ / ถอดบทเรียนการด าเนินการ
ขับเคล่ือนนโยบาย/โครงการ ร่วมกับหน่วยงาน/สถานศึกษา                                                                                                                                  

1) ค่าเบ้ียเล้ียง 
(40 คน × 240 บาท × 1 วัน ) = 9,600 

2) ค่าพาหนะ 
     เขตอ าเภอเมือง (26 คน x 100 บาท x 2 เท่ียว) = 5,200 
     นอกเขตอ าเภอเมือง (14 คน x 300 บาท x 2 เท่ียว) = 8,400          

4.2 สรุปรายงานผลการนิเทศ/เผยแพร่ผลงาน 
     ค่าเอกสารสรุปรายงานผลการนิเทศ/เผยแพร่ผลงาน 
       (80 เล่ม x 40 บาท) = 3,200 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

9,600 
 

5,200 
8,400          

 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 

3,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,400 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,200 144,000 6,800 155,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
9. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 ผลการด าเนินการเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ เพื่อทบทวน
และปรับปรุงรูปแบบ รูปแบบการนิเทศ 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

2 ความพึงพอใจของการประชุมปฏิบัติการ การขยายผล/ต่อยอด
รูปแบบ รูปแบบการนิเทศ สู่หน่วยงาน/สถานศึกษา 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

3 ความพึงพอใจของการบูรณาการนิเทศ ก ากับ ติดตามผล การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา ร่วมกับโครงการต่างๆ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
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10. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
     10.1 ความเสี่ยง   
          1. การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาจท าให้ไม่เพียงพอในการจัด
กิจกรรม 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย อาจคลาดเคล่ือนจากจ านวนท่ีคาดการณ์ไว้ ท าให้การจัด
งบประมาณไม่เพียงพอ หรือคลาดเคล่ือนจากท่ีประมาณการไว้ 
     10.2 การบริหารความเสี่ยง   
          1. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและปรับเปล่ียนจ านวนให้เหมาะสมตามสภาพจริง                    
ท่ีด าเนินการ และจัดสัดส่วนการใช้งบประมาณให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรม โดยการปรับเพิ่มและลดตามสัดส่วนการ
ถัวจ่ายทุกรายการ 
 2. ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีอาจคลาดเคล่ือนจากจ านวนท่ีคาดการณ์ไว้ แล้ววางแผน และ
บริหารจัดการงบประมาณตามกรอบท่ีก าหนดให้มีความเหมาะสม ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตามกรอบงบประมาณ การ
ให้เกิดความเพียงพอ และสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 

11. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาท ั้งจังหวัดร้อยเอ็ด 

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร    
นายสุระ รักความซื่อ   นางสาวรัชนีกรณ์  วรรณสุทธิ์    
นางจันทิมา  ร่มศรี  นางวารีรัตน์  ทวยสอน 
หมายเลขโทรศัพท์   096-9780164 ,  097-3586162  E-mail: sura@esdc.go.th    

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มี เครือข่ายและรูปแบบการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค/จังหวัด ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อ
น ามาวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน ได้อย่างเหมาะสม  
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โครงการ              TFE (Teams For Education)  
แผนงาน  บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
งบประมาณ   327,745  บาท (สามแสนสองหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอวยชัย สุขณะล ้า, นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์, นายธิติพันธ์  อวนศรี 
ระยะเวลาด้าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลและใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำร
กัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี จะสำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนได้ ต้องใช้กำรศึกษำเป็น
เครื่องมือในกำรด ำเนินกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและทุก
ช่วงวัยเพื่อให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ ด้วยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับวิจำรณ์  พำนิชย์ (2555) กล่ำวว่ำ กระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องมี
ทักษะใน กำร “จุดไฟ” ในใจศิษย์ ให้รักกำรเรียนรู้ ให้สนุกกับกำรเรียนรู้ หรือให้กำร เรียนรู้สนุกและกระตุ้นให้
อยำกเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมำก” คือ ในกำรจัดกิจกรรม ต่ำง ๆ ของเด็ก 
ครูต้องตอบได้ว่ำ ศิษย์ได้เรียนอะไร และเพื่อให้ศิษย์ได้ เรียนส่ิงเหล่ำนั้น ครูต้องท ำอะไร ไม่ท ำอะไร ในสภำพ
เช่นนี้ ครูยิ่งมีควำมส ำคัญมำกขึ้น กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้อง “ก้ำวข้ำมสำระวิชำ” ไปสู่กำรเรียนรู้ 
“ทักษะเพื่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” ( 21st Century Skills) ท่ีครูสอน ไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง 
หรือพูดใหม่ว่ำครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบกำรเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวก (facilitate) ในกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรเรียนแบบลงมือท ำ แล้วกำรเรียนรู้ก็จะเกิดจำกภำยในใจและสมองของตนเอง กำร
เรียนรู้แบบนี้เรียกว่ำ PBL (Project-Based Learning) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2545) ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหำสำระ   และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ควำมสนใจ  ควำมถนัด  และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนำผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
โดยตรง อันเป็นองค์ประกอบท่ีบ่งบอกถึงคุณภำพทำงกำรศึกษำและคุณภำพของผู้เรียน  

กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ระดับภูมิภำค
และจังหวัด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้สู่ระดับสถำนศึกษำ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนท้ังในระดับกำรเรียนกำรสอน  กำรตัดสินได้ - ตก และกำรอนุมัติควำมส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นอ ำนำจของ
สถำนศึกษำ ถึงแม้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำท่ัวประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  จึงจ ำต้องมีกำรประเมินผลว่ำกำรจัดกำรศึกษำท่ีเป็นกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชนให้ท่ัวถึง มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยจัดต้ังสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
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(องค์กำรมหำชน) ขึ้นเพื่อด ำเนินกำรทดสอบกำรศึกษำทุกระดับทุกสังกัด ดังนั้นกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) นั้นเป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ซึ่งผลจำกกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจใน
ระดับนโยบำยของต้นสังกัดระดับต่ำง ๆ ตลอดท้ังข้อมูลท่ีได้จำกกำรประเมินในระดับช้ันท่ีเข้ำทดสอบข้ำงต้น
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ ทบทวน พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  ถือเป็นภำระควำมรับผิดชอบ
ของหน่วยงำนท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็ม
ตำมศักยภำพบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลท่ีจ ำแนกตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ได้แก่ กลุ่ม
ผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ กลุ่มผู้เรียนท่ีมี
ปัญหำด้ำนวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิกำรทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ เป็นต้น ข้อมูลจำกกำรประเมินจึงเป็นหัวใจของสถำนศึกษำในกำร
ด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและประสบควำมส ำเร็จในกำร
เรียน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน คุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะและทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับ
ผู้เรียนเพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษท่ี 21  ได้อย่ำงมีคุณภำพรวมถึง
กำรวัดและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ จึงได้จัดท ำโครงกำร “TFE 
(Teams For Education )” เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของหน่วยงำนทุกระดับ ทุกประเภท
ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้   มีทักษะจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตในสังคมคุณภำพ
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีหน่วยงำนในระดับภำคและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ 
และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับภำคและระดับ
จังหวัดเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ท่ียั่งยืนในอนำคตต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพื่อส่งเสริมกำรน ำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 

2.2 เพื่อพัฒนำเครือข่ำยกำรสนับสนุนกำรศึกษำท้ังภำครัฐและเอกชนในกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนเป้ำหมำย 

2.3 เพื่อให้สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
4.1 เชิงปริมาณ 

4.1.1 มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้แก่สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกสังกัดรวม 15 แห่ง 

4.1.2 มีเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ีมีส่วนร่วมทั้งภำครัฐและเอกชน 
4.1.3 สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น

พื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ 50 คะแนน เพิ่มขึ้น 
4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนท่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ ในระดับระดับภำคและระดับจังหวัดร่วมกัน 

4.2.2 สถำนศึกษำสำมำรถน ำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ดสู่กำร
ปฏิบัติ 

4.2.3 ครูสำมำรถพัฒนำวิชำชีพและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
4.2.4 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิชำกำร และทักษะชีวิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญ

ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
5. ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด เป้าหมายปี 2563 
     5.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีแนวทำงในกำรก ำกับ นิเทศ ติดตำม 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนไปสู่กำรปฏิบัติ 

1 แนวทำง 

     5.2 สถำนศึกษำน ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้ น ฐำน ไป สู่กำรปฏิบั ติ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 

สถำนศึกษำ 15 แห่ง 

     5.3 สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

- ผู้ เรียนร้อยละ 70 ผ่ำน
เกณฑ์ 50 คะแนนในวิชำ
ภำษำไทย 
- ผู้ เรียนร้อยละ 40 ผ่ำน
เกณฑ์ 50 คะแนนในวิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
และภำษำอังกฤษ 
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ตัวชี วัด เป้าหมายปี 2563 
     5.4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนแก่
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

อย่ำงน้อย 10 แห่ง 

6. วิธีด้าเนินการ/ขั นตอนการด้าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา 
6.1 กำรประชุมทบทวนกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อทดสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของ
รูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
     6.1.1 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องโดยกำรสนทนำกลุ่ม 
     6.1.2 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญโดยกำรสนทนำกลุ่ม 

ม.ค.-มี.ค.
2563 

6.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้รูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 15 โรงเรียน และพัฒนำสมรรถนะครูตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบฯ 

เม.ย. 
2563 

6.3 กำรสนับสนุนงบประมำณกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบฯ มิ.ย.-ส.ค. 
2563 

6.4 กำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบฯ มิ.ย.-ส.ค.
2563 

6.5 ประชุมน ำเสนอผลงำน สรุปและสะท้อนผลกำรด ำเนินโครงกำร ก.ย. 2563 
7. กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
7.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อทดสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้
ของรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

 
 
  

     7.1.1 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องโดยกำรสนทนำกลุ่ม 
          ค่ำอำหำรว่ำง 32 คน x 35 บำท = 1,050 บำท 
          ค่ำเดินทำง กิโลเมตรละ 4 บำท * (58.1+52.4+51.7+11.4+9.8) กิโลเมตร x 2 เท่ียว 
=  1,610 บำท 
          ค่ำเอกสำร 0.50 บำท x 20 แผ่น x 32 ชุด = 320 บำท 

 
 
 
 

2,980 
     7.1.2 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญโดยกำรสนทนำกลุ่ม (ออนไลน์) 
         ค่ำเบ้ียเล้ียง 6 คน x 240 บำท = 1,440 บำท 
         ค่ำวิทยำกร 1 คน x 600 บำท x 6 ช่ัวโมง = 3,600 บำท 
         ค่ำเอกสำร 0.50 บำท ชุด x 60 แผ่น x 10 ชุด = 300 บำท 

 
 

5,340 
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กิจกรรม งบประมาณ 
7.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้รูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ
เป้ำหมำย จ ำนวน 15 โรงเรียน 
     ค่ำเบ้ียประชุมคณะท ำงำนโครงกำร 92 คน x 400 บำท = 36,800 บำท 
     ค่ำตอบแทนวิทยำกรบรรยำยพิธีเปิด 1 คน x 600 บำท = 600 บำท 
     ค่ำตอบแทนวิทยำกรหลัก 6 ช่ัวโมง x 600 บำท = 3,600 บำท 
     ค่ำจัดพิมพ์คู่มือรูปแบบฯ 150 เล่ม x 150 บำท = 22,500 บำท 

 
 
 
 

63,500 

7.3 กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ 
     ค่ำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สถำนศึกษำ 15 แห่ง x 10,000 บำท = 150,000 

 
150,000 

7.4 กำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบฯ ของสถำนศึกษำ 15 แห่ง 
     ค่ำเบ้ียงเล้ียง 30 คน x 240 บำท x 3 วัน = 21,600 บำท 
     ค่ำพำหนะ 4 บำท x 1,048 กิโลเมตร x 3 วัน = 12,576 บำท 
     ค่ำเอกสำร 15 บำท x 30 ชุด x 3 ครั้ง = 1,350 บำท 

 
 

35,526 

7.5 ประชุมน ำเสนอผลงำน สรุปและสะท้อนผลกำรด ำเนินโครงกำร   
     7.5.1 น ำเสนอผลงำนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับศธภ.12 ณ จ.ขอนแก่น 
         ค่ำสนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำร 3,000 บำท x 5 โรงเรียน = 15,000 บำท 
         ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม 4 บำท x 240 กิโลเมตร = 960 บำท 
         ค่ำเบ้ียเล้ียง 240 บำท x 3 คน = 720 บำท 
         ค่ำพำหนะโรงเรียนเครือข่ำยไปดูงำน 4 บำท x 240 ก.ม. x 10 คัน = 9,600 บำท  

26,280 

      7.5.2 สรุปและสะท้อนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
         ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม 270 บำท x 100 คน = 27,000 บำท 
         ค่ำพำหนะ 4 บำท x 952.4 ก.ม. x 2 คัน = 7,619.2 บำท 
         ค่ำเอกสำร 39 บำท x 100 ชุด = 3,900 บำท 

44,119 

รวม 327,745 

รวมงบประมาณโครงการ  327,745  บาท (สามแสนสองหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาท) 
(หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
9.2 สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบ

ทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ท่ีมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
9.3 ครูได้รับกำรพัฒนำตรงตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน 
9.4 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิชำกำร และทักษะชีวิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
 
1. โครงการ “ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ” 
 

2. หลักการเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 บัญญัติไว้ 

ในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนท่ี 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนมาตรา 43  
“การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมีการก ากับติดตามประเมินผลคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ” และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล
สถานศึกษาเอกชนในภูมิภาค ตลอดท้ังมีหน้าท่ีประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
    จากบทบัญญัติดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ถือเป็นอ านาจหน้าท่ีต้องปฏิบัติให้บรรลุผล
และเพื่อให้สถานศึกษาเอกชนด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว้
ในกฎหมาย และสามารถน ามาเพื่อการสนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนน าปัญหา อุปสรรค  ก าหนดเป็นแนวทางแก้ไข
ตามบทบาทหน้าท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
 

3.วัตถุประสงค์  
    3.1 ผลผลิต (Outputs)  
          เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทุกแห่งรับทราบข่าวสารและแนวปฏิบัติเพื่อน าไปบริหารจัดการการศึกษา ร้อยละ 100 
    3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
           ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดทุกแห่ง สามารถบริหารงาน
เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอย่างถูกต้อง 
 
4.เป้าหมาย 
    4.1 เชิงปริมาณ  
         เพื่อใหผู้้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทสามัญ จ านวน 60 โรงเรียน ในสังกัด ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 120 คน ได้รับความรู้ข่าวสารสู่การพัฒนาและน าไปบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน 
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     4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   ได้เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเอกชนได้ครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีคู่มือในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน 
 
5.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมต่อความรู้ข่าวสารท่ี
ได้รับ 
2.ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถน า
ความรู้ไปใช้บริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษา 

 90 
 

 90 

 
6. วิธีการด าเนินงาน 
     
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.แต่งต้ังคณะท างานเพื่อมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบและประชุม
ร่วมกันเพื่อระดมความคิดสร้างคู่มือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเอกชน 
2.จัดท าคู่มือเป็นเอกสารใช้ในการประชุม 
3.ด าเนินการจัดประชุมใหผู้้บริหาร  
4.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  

พฤศจิกายน 
2562 
ถึง 

กันยายน 
2563 

 

นางสุชีรา   วิชาลัย 
นางเกษร บุริวัฒน์ 
น.ส.อโนทัย ศรีอุประ 
น.ส.กัญภัทร์ภรณ์ พิมพ์สังข์ 
น.ส.สุวัลยา  จรบุรมณ์ 
น.ส.วัชรี  ชายศรี 
 

     
7.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
         ผู้บริหารสถานศึกษาในระบบประเภทสามัญ จ านวน 60 โรงเรียน ในสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด  จ านวน 120 คน  
 
8. พื้นที่เปา้หมาย  โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จ านวน 60 โรงเรียน ในสังกัดส านักงาน   
    ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
9.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

จ านวน  2  วัน  (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)   
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10. งบประมาณ 
    10.1 งบประมาณจ านวน  8,400 บาท 
    10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 120 คน x 2 วัน) 
 

 
8,400 

รวมทั้งสิ้น 8,400 
 
11. วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         11.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
              11.1.1     ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม ไม่สะดวก ชัดเจน 
   11.1.2     ผู้เข้าประชุมไม่ให้ความส าคัญกับการประชุม รวมทั้งสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย 
   11.1.3     ไม่มีการเตรียมความพร้อมและการประสานงานกับทุกฝ่าย 
          11.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                      
   11.2.1 ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม ให้ชัดเจน สะดวกต่อผู้เข้าประชุม 
              11.2.2 ก าหนดรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อราชการให้ชัดเจนในการเชิญประชุม 
   11.2.3 แต่งต้ังคณะท างานและจัดประชุมช้ีแจงขั้นตอนการท างานให้คณะท างานทราบก่อนประชุม 
       11.2.4 ก าหนดมาตรการควบคุมการประชุมให้ชัดเจน เช่น การลงลายมือช่ือเข้าร่วมประชุม  
 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โทร/โทรสาร 0 4362 4028   
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        13.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   ได้คู่มือการบริหารจัดการของผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน 
ในระบบ 
        13.2 ผู้บริหารสามารถน าความรู้ แนวปฏิบัติ และข้อราชการท่ีได้รับ ไปใช้ในบริหารจัดการในสถานศึกษา
เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 
        13.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  บริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในระบบอย่างมีคุณภาพ  
 
 

************* 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
 

ชื่อโครงการ  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จะด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ให้สอดคล้องยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
กำรเร่งสร้ำงระบบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรเป็นองค์กรคุณภำพท่ีแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภำพเพื่อกำรให้บริกำรท่ีดี 
มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี ปรับปรุงระบบของส ำนักงำนให้
เป็นร่วมคิด ร่วมท ำ กำรมีส่วนร่วม และกำรประสำนงำน สำมำรถใช้เครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ระหว่ำงโรงเรียน
กับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคม
อื่น เร่งปรับระบบบริหำรงำนบุคคล มุ่งเน้นควำมถูกต้องเหมำะสม เป็นธรรม ปรำศจำกคอรัปช่ันให้เป็นปัจจัยหนุน
ในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและสิทธิภำพ สร้ำงขวัญและก ำลังใจ สร้ำงภำวะจูงใจ แรงบันดำลใจและควำมรับผิดชอบ
ในควำมส ำเร็จตำมภำระหน้ำท่ี  มุ่งสร้ำงพลเมืองดีท่ีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท ำให้
กำรศึกษำ น ำกำรแก้ปัญหำส ำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำคอรัปช่ัน  
           ดังนั้น เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำน และสร้ำงกำรเรียนรู้
อย่ำงยั่งยืน เพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำร  จึงจัดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
เพิ่มศักยภำพบุคลำกร  อีกท้ังเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อยกระดับและพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   
  2.2 เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจและควำมสำมัคคีบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   
  2.3 เพื่อให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรท่ีมีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
     
3.  เป้าหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ  : บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน  70 คน 
  เชิงคุณภาพ  : บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ มุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของส ำนักงำน 
 
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ  : ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   
  เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของบุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำ    
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5.  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  -   กำรอบรมหลักสูตรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อควำม
สมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำน ของบุคลำกรใน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

มกรำคม-กันยำยน  
2563 
  
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 
 

 
6.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

7. พื้นที่เปา้หมาย 
 - 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  มกรำคม – กันยำยน 2563  
 

9.  งบประมาณ 
 1.  งบประมำณ    45,400 บำท  
    2.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
ท่ี กิจกรรม รำยกำรงบประมำณหมวดค่ำใช้จ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 
1 
 

 กำรอบรมหลักสูตรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำน ของบุคลำกรในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 

45,400 

  

 
 

45,400 

 
 รวม  45,400  45,400 

   (ส่ีหมื่นห้ำพันส่ีร้อยบำทถ้วน)   
10.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  1.  ควำมเสียง 
        -จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่ตรงเป้ำหมำย 
  2.  กำรบริหำรควำมเส่ียง 
   -ควรแจ้งก ำหนดกำรอบรมก่อนอบรมล่วงหน้ำประมำณ 2 สัปดำห์ 
11. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
      กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจ ในกำรเข้ำรับกำรอบรม 
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ยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง  

 ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทาง 
 การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
 และอุดมศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการเหตุผล 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรี  
ได้ให้ความส าคัญของแนวทางการขับเคล่ือนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ท้ังภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิด  
ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมท้ังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม  
ไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ
ทุกประเภท โดยมุ่งเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษา เป็นศูนย์กลาง การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือก 
ในการเข้าสู่การศึกษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ ผู้ เรียนในสายอาชีพท้ังผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้ ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรจัดโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรม 
ท่ีจะสนับสนุนการศึกษาท่ีต่อเนื่องเช่ือมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี สามารถพัฒนาทักษะผู้เรี ยนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบท 
ทางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
กระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างและแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท้ังในระดับภูมิภาคและ
จังหวัดต่อไป 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้สถานศึกษา                
หรือหน่วยงานการศึกษาใหม้ีนวัตกรรมท่ีจะสนับสนุนการศึกษาท่ีต่อเนื่องเช่ือมระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับ              
ความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการ การมีส่วนร่วมผ่านเวทีและประชาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัด 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในระดับสถานศึกษา จ านวน  12  แห่ง 
  3.1.2  มีหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ 
   อุดมศึกษาในระดับหน่วยงานทางการศึกษา  จ านวน  6  หน่วยงาน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  3.2.2 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีมีการพัฒนาคู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

4. แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงานและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ห้วงระยะเวลาการด าเนินงานและงบประมาณ ผู้ควบคุม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะท างาน
และจัดประชุมหารือเพื่อก าหนด
กรอบแนวทางการด าเนินงาน 

 พฤษภาคม 
2563 

  นายสมาน 
แก้วค าไสย์ 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมปฏิบัติการ 
พัฒนาคู่มือ/แนวทางการพฒันา
หลักสูตรต่อเนื่องฯของจังหวัด 
และสร้างการรับรู้สถานศึกษา                  
น าร่องในการน าสู่การปฏิบัติ 

 พฤษภาคม 
2563 

  

กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีและประชาคม
รับฟังความคิดเห็น (Public forum) 
เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทาง                 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ                       
ของจังหวัด 

  มิถุนายน 
2563 

 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามผล               
การด าเนินงานในสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด 

  กรกฏาคม 
- สิงหาคม 

2563 

 

กิจกรรมที่ 5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์และน าเสนอ กศจ.
เพื่อทราบ 

   กันยายน 
2563 

5. พื้นที่เป้าหมาย 
 5.1 สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน  12  แห่ง    

5.2 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด   จ านวน    6  หน่วยงาน 
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6. งบประมาณ  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบด าเนนิงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
    (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะท างานและจัดประชุมหารือ
เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ค่าอาหารว่าง  (30X35X1)   = 1,050 
ค่าอาหาร      (30X100X1) = 3,000 
ค่าพาหนะ     (10X150X4) = 6,000 

10,050 _ 10,050 _ 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเพื่อจัดท ารูปแบบและ             
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ ของจังหวัด 
ค่าอาหารว่าง  (40X50X1)   = 2,000 
ค่าอาหาร      (40X200X1) = 8,000 
ค่าพาหนะ     (10X200X4) = 8,000 
ค่าเอกสาร     (100X36.75X2) = 7,350 

25,350  18,000 7,350 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเวทีและประชาคม               
รับฟังความคิดเห็น (public forum) เกี่ยวกับรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ ของจังหวัด 
ค่าอาหารว่าง  (50X50X1)   = 2,500 
ค่าอาหาร      (50X200X1) = 10,000 
ค่าพาหนะ     (10X250X4) = 10,000 
ค่าเอกสาร     (100X43X2)  = 5,000 

31,100  22,500 8,600 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน              
ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด 
ค่าเบ้ียเล้ียง    (10X240X6)   = 14,400 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (6X1,000) = 6,000 

20,400 _ 20,400 _ 

กิจกรรมที่ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์และน าเสนอ กศจ.
เพื่อทราบ 
ค่าอาหารว่าง  (20X35X3)   = 2,100 
ค่าอาหาร      (20X100X3) = 6,000 
ค่าเอกสาร     (100X50)     = 5,000 
 

13,100 _ 8,100 5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (100,000บาทถ้วน) 100,000 - 79,050 20,950 
 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง : ความเส่ียงด้านการด าเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ                    
เป็นจ านวนมาก อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการส่ือสารและความไม่เข้าใจตรงกัน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งต้ังคณะท างานฯ และประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจโครงการ 
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8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
1.จ านวนสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา 
2. จ านวนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีคู่มือ              
และกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
 
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
 

แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข้า

สู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพื้นท่ี  

9.2  สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคู่มือหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 9.3  หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีมีคู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
สอดคล้องกับนโยบาย 
          (✓) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (✓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
          (✓) แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ 12 ด้านการศึกษา 
          (✓) แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
          (✓) แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 (พ.ศ.2560-2579) ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงฯ 
          (✓) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยฯ 
  

1.ชื่อโครงการ ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2563 
2.หลักการและเหตุผล 
                กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียน  เพื่อให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนา
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ขบวนการลูกเสือเป็น
การฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตอาสา ซึ่งเป็นไปตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
10 ข้อ   

                   ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคคลท่ีส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรื่อง และมีผลงาน
ดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านการลูกเสือด้วยความมานะพยายาม มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็นพลเมือง
ดี จึงได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 
2563  ขึ้น    
 

3.วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจส าหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์และ 
เป็นแบบอย่างท่ีดีทางการลูกเสือ 
          2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
        3. เพื่อใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ เอกชนเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนา 
กิจกรรมลูกเสือ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
           4.1 เชิงปริมาณ  
                 1) ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จ านวน 3 ประเภท ได้แก่             
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
                 2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 20 คน  
           4.2 เชิงคุณภาพ 
                  สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือให้ความส าคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
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5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
       1) ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด              
จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและ
ประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
       2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 20 คน  

 
จ านวน 20 คน 

เชิงคุณภาพ 
         สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ             
เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือให้ความส าคัญและใส่ใจ ส่งเสริม 
สนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

จ านวน 20 คน 

6. วิธีการด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
       7.1 ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จ านวน 3 ประเภท ได้แก่  
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
        7.2 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 20 คน 
 7.3 สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือให้ความส าคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
8. พื้นที่เป้าหมาย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษา ผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ ในจังหวัดร้อยเอ็ด  
9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)  พฤษภาคม – กรกฎาคม  2563    
 
 
 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

ผู้รบัผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1. จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
1.3 แจ้งหน่วยงาน สถานศึกษา  

 
 

พฤษภาคม 
2563 

 
 
 

กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด            

และกิจการนักเรียน 
ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดร้อยเอ็ด 

2 กิจกรรมที่ 2  ประชุมพิจารณาคัดเลือก 
2.1 แต่งต้ังกรรมการ/แจ้งกรรมการ 
2.2 ประชุมพิจารณาคัดเลือก 
2.3 ประกาศผลการคัดเลือก/แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม 
2563 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1.แจกแบบสอบถาม 
3.2.ส่งแบบสอบถามให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
กรกฎาคม

2563 
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10. งบประมาณ  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
งบประมาณจ านวน  6,610 บาท  (หกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ระบรุายละเอียด(รายละเอียดตัวคูณ)  
  

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 
ท้ังส้ิน 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  
กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์/ 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
1.2 ค่าอาหารกลางวัน     

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมพิจารณาคัดเลือก 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  10 คน 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน  10 คน 1 มื้อ มื้อละ  120 บาท         
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 10 คน X 400 บาท X 1 วัน 
2.2 ค่าถ่ายเอกสาร วัสดุและอื่น ๆ 

 
 - 
-  

4,000 
 - 

 
350 

1,200 
-  
-  

 
 0 
0  
0  

1,060 

 
350 

1,200 
4,000 
 1,060  

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง     
                - ไม่มีค่าใช้จ่าย – 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 1-3 

  
 

    
 

  
 

                                 รวม (หกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน.) 4,000 1,550 1,060 6,610 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเส่ียง 
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอาจมีจ านวนน้อย 
 2. แนวทางการบริหารความเส่ียง 
                ประชาสัมพันธ์โครงการในทุกช่องทาง 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ นางพิมพิกา ศรีเกื้อกล่ิน 081-7390740 
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุน  
กิจกรรมลูกเสือให้ความส าคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีภารกิจหลักในการบริ หารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธ์การพัฒนาจังหวัด และเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นท่ี และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการ
ภาค และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 24 (1) – (8) ก าหนด
ภารกิจให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นเลขาของคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาจังหวัด 
รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาจังหวัด 

เนื่องจากมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในระดับจังหวัด ท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ มี
ข้อมูลมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ การบริหารจัดการข้อมูลของ
หน่วยงานระดับจังหวัดเป็นลักษณะต่างคนต่างจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมท่ีต้นสังกัดก าหนด ท าให้ขาดการ
ประสานงาน การบูรณาการ และการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ขาดข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญ
หรือใช้ข้อมูลได้ไม่คุ้มค่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดเป็นอย่างมาก  
          เพื่อให้บรรลุตามภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างสูงสุด และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มนโยบายและแผน 
จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด และการน าข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สู่การปฏิบัติ 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการการปฏิบัติงานขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังเพื่อก าหนดวิธีการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นเครื่องมือในการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบั ติ และเป็น
เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
   

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1. เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3.2. เพื่อให้บริการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจท่ัวไป 
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4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
                1. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
ทุกสังกัด จ านวน  42 คน 
                2. เล่มข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 50 เล่ม 
          เชิงคุณภาพ 
                1. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
ทุกสังกัด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนท่ีมีประสิทธิภาพ 
                2 . มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ ลดความ
ซ้ าซ้อน มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยง่าย 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ                    
จัดท าฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาครบถ้วน 
2) ร้อยละของระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มีความครอบคลุมครบถ้วน 

 
100 

 
 

100 
เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน                  
การวางแผนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างประสิทธิภาพ 
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ 

 
90 
 

80 

 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลฯ ครั้งท่ี 1 มี.ค. 63  
2. ออกจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด เม.ย.63  
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
ก.ค.63  

4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลฯ ครั้งท่ี 2 ส.ค.63  
5. น าเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ

จังหวัดแก่หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจ
ท่ัวไป  

ก.ย.63  
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7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
8. พื้นที่เปา้หมาย 
  พื้นท่ีในจังหวัดร้อยเอ็ดและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ป)ี 
  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดและสถานท่ีเอกชน 
10. งบประมาณ 14,325 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ

ข้อมูลสารสนเทศทางการจังหวัด ครั้งท่ี 1 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ( 30 คน X  
1 มื้อ X 35 บาท)  
- ค่าวัสดุ   

2,875 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

875 
 
 

 
 
 
 

2,000 

2 กิจกรรมที่ 2. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ( 35 คน X  
1 มื้อ X 35 บาท X 1 วัน)  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5,725 
 
 

 
 

 
 
 

1,225 
 

 
 
 
 
 

4,500 
3 กิจกรรมที่ 3. ประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งท่ี 2 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ( 35 คน X  
1 มื้อ X 35 บาท X 1 วัน)  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5,725 
 

 
 

 
 
 

1,225 
 
 

 
 
 
 
 

4,500 
รวมทั้งสิ้น 14,325  3,325 11,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง :  
1. ขาดการประสานงาน การบูรณาการ และการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในจังหวัด  
2. ข้อมูลด้านการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ยังกระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ 

ตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
3. บุคลากร/หน่วยงาน ไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 การบริหารความเสี่ยง :  
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและรอบระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลท่ีต้องจัดเก็บให้ชัดเจน   
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2. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อจัดท าฐานข้อมูลกลางเช่ือมโยงระบบ
เครือข่ายทางการศึกษาของจังหวัด รวมทั้งก าหนดมาตรฐานการท างานท่ีสอดคล้องกัน เพื่อให้ข้อมูลมี
ความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ทันสมัย และทันต่อเวลา  

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  สามารถน าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษา มา
ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการการศึกษาของจังหวัด ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารข้อมูลถึงกันได้ทุกระดับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 158 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
 

1. ชื่อโครงการ  การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน ์

2. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำย นโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและยุทธ์กำรพัฒนำจังหวัด และเหมำะสมกับบริบทของ
พื้นท่ี ซึ่งหน่วยงำนในจังหวัดท่ีจัดกำรศึกษำได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นประจ ำ เช่น กำรอบรม สัมมนำ 
ประชุม กศจ. เป็นต้น เนื่องจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีระบบจองห้องประชุมเวลำด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ จึงมีกำรใช้แบบขอใช้ห้องประชุมท่ีเป็นเอกสำรในกำรจองห้องประชุม ซึ่งจำก กำรด ำเนินงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีท ำกำรรับเรื่องกำรจองห้องประชุมจำกผู้ขอใช้บริกำร มีควำมยำกต่อ กำรตรวจสอบรำยละเอียด
ของกำรจองห้องประชุม ท้ังในด้ำนของจ ำนวนผู้เข้ำประชุม กำรขอใช้อุปกรณ์ บำงกรณีเกิดกำรจองห้องซ้ ำกัน 
กำรสรุปกำรจองห้องประชุมแต่ละครั้งต้องค้นหำเอกสำรซึ่งบ้ำงก็สูญหำยจึงยำกต่อกำรตรวจสอบเพื่อสรุปผล 
          จำกเหตุผลข้ำงต้น กลุ่มนโยบำยและแผน จึงได้พัฒนำระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระเบียบ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจองห้องประชุม    
ท ำให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ โดยผู้ใช้งำนสำมำรถ  จองตรวจสอบกำรจองห้อง
ประชุมได้ ผู้ดูแลระบบสำมำรถเพิ่มลบ แก้ไข ข้อมูลของกำรจองห้อง  ประชุม สำมำรถจัดกำรสมำชิก อีกท้ังยัง
สำมำรถสรุปรำยละเอียดกำรจองห้องประชุมได้ ท ำให้ ระบบงำนเกิดควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
   

3. วัตถุประสงค ์ 

1. ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกกับผู้ต้องกำรจองห้องประชุม และช่วยแบ่งเบำภำระของผู้ดูแลห้องประชุม  
2. ช่วยบริหำรกำรจอง ยกเลิก ย้ำยห้องประชุม หรือแกไขเวลำกำรใช้งำนห้องประชุมให้ประสิทธิภำพ 

ลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรจอง  
3. เพื่อให้ผู้ท่ีต้องกำรจองห้องประชุมสำมำรถตรวจสอบสถำนะของห้องประชุม และอุปกรณ์ 

โสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีในห้องประชุมได้  
4. น ำข้อมูลมำท ำเป็นรำยงำนกำรใช้งำนห้องประชุม เพื่อเป็นสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรได้  
5. เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเตรียมควำมพร้อมต่ำง ๆ ล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรใช้ห้องประชุม  
6. เพื่อใช้งำนทรัพยำกรส่วนกลำง(ห้องประชุม) ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
                1. เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรศึกษำในจังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน  70 คน 
                2. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  1 ระบบ 
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เชิงคุณภาพ 
                1. ผู้บริหำรหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำท่ีทุกคนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และสำมำรถใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                2 . มีระบบจองห้องประชุมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นเอกภำพ ลดควำม และผู้ใช้
สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้โดยง่ำย 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละเจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ำร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรระบบจองห้องประชุมออนไลน์ครบถ้วน 
2) ร้อยละของระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มีควำมครอบคลุมครบถ้วน 

 
100 

 
 

100 
เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของเจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถใช้ระบบจองให้
ประชุมออนไลน์ได้อย่ำงประสิทธิภำพ 
2) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรห้องประชุมออนไลน ์

 
90 
 

80 

 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำระบบห้องประชุมออนไลน์ มี.ค. 63  
2. ประชุมคณะท ำงำนวิเครำะห์ ออกแบบระบบ เม.ย.63  
3. พัฒนำระบบจองห้อมประชุมออนไลน์ พ.ค.63  
4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ก.ค. - ส.ค.63  
 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
  บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. พื้นที่เปา้หมาย 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ป)ี 
  ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563 
 สถำนท่ีด ำเนินกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดและสถำนท่ีเอกชน 
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10. งบประมาณ 6,450 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมา
ณ 

ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้
งำนระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ( 30 คน X  
1 มื้อ X 35 บำท X 1 วัน) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน ( 30 คน X100 บำทx  
1 มื้อ 1 วัน)  
- ค่ำวัสดุ 

6,450 
 
 

 
 

 
 

1,050 
 

3,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,400 
รวมทั้งสิ้น 6,450  4,050 2,400 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง :  
1. ขำดกำรประสำนงำน กำรบูรณำกำร และกำรแลกเปล่ียนระหว่ำงกลุ่ม หน่วยงำนภำยใน 
2. บุคลำกร/หน่วยงำน เรียนรู้ระบบฯและไม่ใช้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 การบริหารความเสี่ยง :  
1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วย/กลุ่มงำนให้ชัดเจน   
2. ประสำนควำมร่วมมือให้บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดให้ควำมร่วมมือในกำรใช้

งำนระบบจองห้องประชุมออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  สำมำรถน ำระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ใหม้ีประสิทธิภำพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
 

ชื่อโครงการ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

1.หลักการและเหตุผล 
    สภาพสังคมปัจจุบันมีส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยเส่ียงรอบตัว มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านเกมส์

อินเตอร์เน็ต ร้านขายสุรา บุหรี่ สถานบันเทิง สถานประกอบการท่ีมุ่งเอาผลประโยชน์จากกลุ่ม นักเรียน
เยาวชน ไปมั่วสุ่ม ไม่อยากกลับบ้าน ส่งผลให้ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว จึงพาให้เยาวขนไม่ต้ังใจท่ี
จะใฝ่เรียนรู้มีพฤติกรรมเส่ียงเสพส่ิงเสพติด ติดเกมส์มั่วสุ่ม ทะเลาะวิวาท เล่นการพนัน หนีเรียน ชู้สาว ส่ือ
ลามกวัตถุนิยม พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาเหล่านี้สร้างปัญหาให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์และเป็นปัญหาของสังคมซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ 

               ในการปลูกฝังให้เกิดลักษณะตามท่ีต้องการนั้น  ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยา
เสพติด มีกิจกรรม มีการปฏิบัติท่ีตอบสนองสภาพปัญหา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเป็น
เครือข่ายความร่วมมือด าเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการ  มีการด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และการด าเนิน
กิจกรรมจะต้องได้รับความร่วมมือ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อประชุมวางแผน หาแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 

 2.2 เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน เยาวชนกลุ่มเส่ียง 

 2.3 เพื่อพัฒนากลไกลการป้องกันและเฝ้าระวังปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา  

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา(อาชีวศึกษา กศน. สพม.

เขต 27 สพป.รอ.เขต 1-3 สนง.แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
มีแนวทางเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และรู้สถานการณ์การป้องกันปัญหายา
เสพติด   ในสังคมปัจจุบันได้ 
 3.2 เชิงคุณภาพ เด็กนักเรียน เยาวชน สามารถรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และนักเรียน
เยาวชนกลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
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4. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

(งบประมาณจาก กระทรวงศึกษาธิการ 40,000  บาท) 

ท่ี กิจกรรม / รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก            
งบระมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที ่ 1 ขับเคล่ือนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา- ประชุม
เชิงปฏิบัติการก าหนดแนวทางการด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 15 คน  
จ านวน  12 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (16 คน X 35บาท X12)  
= 6,720 บาท 

  
 
 
 
 
 

6,720 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6,720 

  

2. กิจกรรมที่ 2 ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะส าหรับ          
คณะกรรมการออกประเมินสถานศึกษาสีขาว                  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

 10,000  10,000   
 

3. กิจกรรมที่ 3 มอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ปีการศึกษา 2561 ระดับทอง และระดับเพชร 

 10,000  10,000   

3. ค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียง ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานยาเสพติดใช้ส าหรับไปร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น 
ๆท่ีไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ (ฉ่ัวจ่าย) 

 13,280  13,280   

 

รวม 
 

  

40,000 
 

  

40,000 
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5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เด็กนักเรียน และเยาวชน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต ในการป้องกันภัยจากสารเสพติด 
2. เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข                                                             
3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการวางแผนในการด าเนนิงาน                
มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกัน และมีแนว
ทางการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดท่ีหลากหลายวิธี 

1. ทดสอบประเมิน 
2. ตรวจสอบจาก 
รายงานข้อมูล 

1.แบบประเมิน 
2.แบบรายงาน 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.มีการวางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
2. เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  ท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง  

1.ชื่อโครงการ  วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

2.หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้วันเสาร์ท่ีสองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนได้จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญ
ยิ่งต่อประเทศชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป ส่งเสริม
กิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มศักยภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี ประพฤติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัย มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตลอดจนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความส าคัญ
ของตนเอง รู้จักหน้าท่ีของตนเอง มีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

กระทรวงศึกษาธิการ ไ ด้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดเป็นหน่วยงาน ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้การด าเนินการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด
ร้อยเอ็ด จึงก าหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 แบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขึ้น   

3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้ปกครอง ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้รู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง  
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างเหมาะสม ตระหนักถึงความส าคัญของตนเองรู้หน้าท่ี 
ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  

4.เป้าหมายของโครงการ 
 เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง และผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 280 คน 

5.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
- เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง และผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คิดเป็นร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
- เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง และผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้

แสดงออกและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดให้อย่างเหมาะสม 
 
 

/6.วิธีด าเนินการ…. 
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6.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน รับผิดชอบการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
 6.2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวางแผนการด าเนินงานโครงการวันแด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 6.3 ก่อนวันจัดกิจกรรมโครงการ 1 วัน คณะกรรมการด าเนินงานประสานงานกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จัดเตรียมสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  
 6.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ตามแผนการด าเนินงาน 
 6.5 สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 
7.สถานที่ 
 บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 

8.ระยะเวลาด าเนินการ  
 10 - 11 มกราคม 2563 

9.งบประมาณ  จ านวน  40,000 บาท  (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่าย

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
 
 

10 – 11 
มกราคม 
2563 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ ามัน 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่อง ด่ืมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะด าเนินงาน 
 (320 คน x 35 บาท x 2 มื้อ ) 
2. ค่าเหมาจ่ายอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรมและคณะด าเนินงาน  
(320 คน x 65 บาท x 1 ม้ือ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

19,200 
 
 

20,800 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รวม - 40,000 - - 40,000 
 
***ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
 ความเสี่ยง  
 - จ านวนของรางวัลไม่เพียงพอกับจ านวนเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   
 การบริหารความเสี่ยง 
 -.จัดหาของรางวัลท่ีมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีเหมาะสมกับวัยเด็กให้ได้มากท่ีสุด และเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรม 
 
 

/ 11. หน่วยงาน.... 
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11. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ประชาชน/ผู้ปกครองให้ความส าคัญและสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
 12.2 เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามวัย 
 12.3 เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลทุกคนตามความเหมาะสมของการเข้าร่วมกิจกรรม 

………………………………………………………………………………………. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
          ( / ) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 3 (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย)์ 
          ( / ) แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อ 4  (การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
          ( / ) ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 (พ.ศ.2560-2579) ข้อ 3 การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและ 
                การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          ( / ) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3 (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
 
1.ชื่อโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “5 ธันวาคม 2562” 
 
2.หลักการและเหตุผล 
              ด้วยส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องก าหนดวันส าคัญของชาติไทย มีใจความส าคัญเมื่อวันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2560 ว่า ก าหนดให้วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ -              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจส าคัญท่ีมุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมท้ังมีความประพฤติ                
ท่ีเหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม ในการนี้ ได้น้อมน าพระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2529  มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นปัจจัยท่ีจะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญ
ต่อกันและกัน ความรักใคร่เผ่ือแผ่ แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในท่ีสุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็น
พลังอันยิ่งใหญ่ ท่ีจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  
             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักและเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้ ลูกเสือ-เนตรนารี              
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  จึงได้
จัดท าโครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ “5 ธันวาคม 2562” ขึ้น 

3.วัตถุประสงค ์

            3.1 เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  
        3.2 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    

3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 

4. เป้าหมายของโครงการ 
       4.1 เชิงปริมาณ  จ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
               - นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  170 คน 
               - บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 คน  
       4.2 เชิงคุณภาพ  
         ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
      - นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 170 คน 
      - บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 คน   

 
 

จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ 
       ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

 
 

จ านวน 200 คน 

 
6. วิธีการด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     7.1  นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  170 คน 
     7.2  บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 คน  
     7.3  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน -                         
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของ                  
การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1. จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ,เตรียมสถานท่ี, 
1.3.แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

ธันวาคม 
2562 

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมคณะท างาน/วัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1.แต่งต้ังคณะท างาน มอบหมายงาน 
2.2.จัดสถานท่ี,วัสดุ อุปกรณ์  

 
 

20 มกราคม
2563 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
3.2.ประสานอ านวยความสะดวกผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

23 ธันวาคม
2563 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1.แจกแบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม 
4.2.สรุปรายงานผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 

23 มกราคม
2563 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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8. พื้นที่เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน ตลาดสด สวนสาธารณะและวัด ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
9. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี)    ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563   
10.งบประมาณ   จ านวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
จากส านักงานกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (รายละเอียดตัวคูณ)   

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 
ท้ังส้ิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 0 0 0 0 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมช้ีแจง/เตรียมคณะท างาน 0 0 0 0 
กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 200 คน มื้อละ 10 บาท 1 ม้ือ 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน 200 คน มื้อละ 40 บาท 1 มื้อ  

 
0 
0 

 
2,000 
8,000 

 
0 
0 

 
2,000 
8,000 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง  0 0 0 0 

                 รวม ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 0 10,000 0 10,000 
 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเส่ียง 
     ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บระหว่างท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 2. แนวทางการบริหารความเส่ียงจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและผู้รับผิดชอบไว้ให้ความช่วยเหลือ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางพิมพิกา ศรีเกื้อกล่ิน  นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  เบอร์โทรศัพท์ 081-7390740 
            E-mail :  pimpika450@gmail.com 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมท ากิจกรรมเพื่ อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
        13.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและ
การช่วยเหลือผู้อื่น    

13.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
สอดคล้องกับนโยบาย 
          (✓) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 1 ด้านความมั่นคง 
          (✓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 1 ความมั่นคง 
          (✓) แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ 2 การบริหารราชการแผ่นดิน 
          (✓) แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติฯ  
          (✓) แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 (พ.ศ.2560-2579) ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงฯ 
          (✓) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ประจ าปี 2563 

 
2. หลักการและเหตุผล 
              ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ในคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกวัฒนธรรมความเช่ือ อาจเป็น
ความขัดแย้งเล็กน้อยในครอบครัว ท่ีท างาน เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน ไปจนถึงความขัดแย้งใหญ่ๆ ระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม                  
ความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ท่ีมีความคิดเห็นต่างกันและในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 
ประเทศไทยประสบปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาการท าผิดกฎหมาย อาชญากรรม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การระบาดของสารเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตส านึก ศีลธรรมและคุณธรรม จริยธรรม ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม และความ
ขัดแย้งมักก่อให้เกิดผลเสียท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580 ) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ท่ี  1 : 
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561–2567 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ ข้อ 3 ฉ แนวทางพัฒนา ข้อ 3.1 
พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อ 2) ปลูกฝังและเสริมสร้างประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์  สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
ปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี รวมท้ังให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการท่ีจะลดระดับ               
ความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ท่ีถูก ส่ิงช่ัว–ส่ิงดี ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงาม ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด            
ท่ีช่ัวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง              
โดยแนวทางสันติวิธี ประจ าปี 2563 ขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค ์
           3 .1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง                
โดยแนวทางสันติวิธี 
           3.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์       
มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
           3.3 เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความ
มั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 
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           3.4 เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ท่ีถูก ส่ิงช่ัว–ส่ิงดีและการปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงามปฏิเสธ ส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผล 
 
4. เป้าหมายของโครงการ 
         4.1 เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 100 คน  ประกอบด้วย  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  80 คน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการ วิทยากร จ านวน 20 คน 
         4.2 เชิงคุณภาพ  
       ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี รักชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน รู้และเข้าใจเทคนิค วิธีการท่ีจะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความ
มั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ท่ีถูก ส่ิงช่ัว–ส่ิงดีและการปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงามปฏิเสธ ส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผล 
 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
          นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  80 คน และครูผู้ควบคุม คณะกรรมการ                
และวิทยากร  จ านวน  20 คน  

 
 

จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
         ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝัง              
แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี รักชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคง          
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  รู้และเข้าใจเทคนิค 
วิธีการท่ีจะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 
รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ท่ีถูก ส่ิงช่ัว–ส่ิงดีและการปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงามปฏิเสธ ส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผล 

 
 

จ านวน 100 คน 

 
6. วิธีการด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1. จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ,เตรียมสถานท่ี,แต่งต้ังวิทยากร 
1.3 ก าหนดสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
เมษายน – 
พฤษภาคม

2563 

 
  
  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมวิทยากร/วัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งต้ังคณะวิทยากร มอบหมายงาน 
2.2 จัดสถานท่ี,วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการจัดกิจกรรม 

 
 

พฤษภาคม
2563 
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
      7.1  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  80 คน และครูผู้ควบคุม คณะกรรมการและวิทยากร                 
จ านวน 20 คน รวมจ านวน 100 คน 
      7.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี รักชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทร            
ต่อครอบครัวและชุมชนของตน รู้และเข้าใจเทคนิค วิธีการท่ีจะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหา
ความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ท่ีถูก ส่ิงช่ัว–ส่ิงดีและการปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงามปฏิเสธ ส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผล 

8. พื้นที่เป้าหมาย ครู นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากสถานศึกษารัฐและเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด   

9. ระยะเวลาด าเนินการ(เดือน/ปี) มิถุนายน-สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

10.งบประมาณ   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ ส านักงานกระทรวงศึกษาธิการ   
จ านวน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน 
  พร้อมระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (รายละเอียดตัวคูณ)   

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 
ท้ังส้ิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ      
กิจกรรมที่ 2 ประชุมช้ีแจง/เตรียมวิทยากร/จัดท าคู่มือโครงการฯ 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 คน 35 บาท 2 มื้อ 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 20 คน 100 บาท 1 มื้อ  
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชม. ชม.ละ 600 บาท 
2.4 ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ 2 ชม.2 คน ชม.ละ 600 บาท 
2.5 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 20 คน คนละ 100 บาท 
2.6 ค่าวัสดุและอื่น ๆ 

 
  
 

2,400 
2,400 

  
  

 
1,400 
2,400 

  
  

4,000 
  

 
  
 
 
 
 

8,600 

 
1,400 
2,000 
2,400 
2,400 
4,000 
8,600 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามคู่มือโครงการฯ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ฝึกอบรม โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สาธิตและปฏิบัติจริง  
3.2 ประสานอ านวยความสะดวกวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

มิถุนายน
2563 

4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 แจกแบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม 
4.2 สรุปรายงานผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 

กรกฎาคม
2563 
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กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
3.1.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 100 คน มื้อละ 35 บาท 8 มื้อ 
3.2.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน มื้อละ 120 บาท 4 มื้อ  
3.3.ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 20 ชม. ชม.ละ 600 บาท  
3.4 ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ 18 ชม.ละ 600 บาท 6 คน 
3.5 ค่าสถานท่ี 4 วัน 
2.6 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4,000 บาท 
2.7 ค่าวัสดุและอื่น ๆ 

 
  
  

12,000 
28,800 

  
  

 
28,000 
48,000 

  
 

30,000 
32,000 

 
  

 
28,000 
48,000 
12,000 
28,800 
30,000 
32,000 

กิจกรรมท่ี 4  ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
4.2 ค่าอาหารกลางวัน  
4.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก  
4.3 ค่าวัสดุและอื่น ๆ                      

 
  

 
  

 
  

 
  

                                              รวม ( สองแสนบาทถ้วน) 45,600 145,800 8,600 200,000  
 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเส่ียง 
     ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจเปล่ียนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. แนวทางการบริหารความเส่ียง 
               ให้แจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ส่งก่อนวันจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางพิมพิกา ศรีเกื้อกล่ิน  081-7390740 
         
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 
           13.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
           13.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการท่ีจะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์และปัญหาความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 
           13.4 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ท่ีถูก ส่ิงช่ัว–ส่ิงดี และการปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงาม
ปฏิเสธส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัวสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและขยายผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด  ที่ 5 รักษาความม่ันคงภายใน และการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2565  ฉบับ
ทบทวน  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  

2.  หลักการและเหตุผล   
 ค ำแถลงนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วันศุกร์
ท่ี 25 กรกฎำคม  2562  นโยบำยหลักข้อท่ี 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคน
ไทยทุกช่วงวัย  ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จัดกำรศึกษำเซิงบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับ 
อุตสำหกรรม ๔.๐ดึงดูดคนเก่งจำกท่ัวโลกเข้ำมำร่วมท ำงำนกับคนไทย และส่งเสริม ผู้มีควำมสำมำรถสูง วิจัย
และพัฒนำนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย จัดท ำ
ระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำใน
ระดับภำค หรือกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องควำมต้องกำรของท้องถิ่น…ภำยใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” เพื่อพัฒนำท้ังด้ำนเสถียรภำพ ควำมสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ด้ำนกำรใช้จ่ำย จัดหำงบประมำณ เพื่อ
พัฒนำให้มำกขึ้น แก้ปัญหำด้ำนสำธำรณูปโภค กำรดูแลสุขภำพ และกำรศึกษำ 

สอดคล้องตำมคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560 โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร จังหวัด         
มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับ      
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือจังหวัด 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมท้ังกำรพัฒนำ
ด้ำนอื่นๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นท่ีโดยมีอ ำนำจหน้ำท่ี 
ดังนี้ 1) ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำจังหวัด ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือภำค นโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมท้ังกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 2) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพื้นท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ 3) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำง
รำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรในระดับพื้นท่ีของหลำยจังหวัด โดยยึดกำร
มีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก และ 6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย  
 จำกแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมนโยบำยข้ำงต้นดังกล่ำว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด               
มีควำมตระหนักในบทบำทกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ และกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ให้เช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมท้ังกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น จึงจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ ในพื้นท่ีระดับจังหวัดขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้เช่ือมโยงและ

สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด  แบบร่วมมือและบูรณกำรกับ
หน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
4.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด จ ำนวน 1 ฉบับ 
           2. บุคลำกรด้ำนกำรวำงแผนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่นหรือ
ภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  จ ำนวน 50 คน 
 เชิงคุณภาพ 

   1. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำจังหวัดในด้ำนต่ำงๆ  ให้เช่ือมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด  แบบร่วมมือและบูรณกำรกับหน่วยงำนใน ศธ. 
และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
5.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ เพื่อ

ก ำหนดกรอบทิศทำง แนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับจังหวัด 

ตค.-พย.62  

2 จัดเตรียมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพื่อจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด 

ธค.62  

2 ประชุมปฏิบัติกำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับจังหวัด 

ธค.62  

3. พิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด มค. 63  
4. พิจำรณำร่ำงก ำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับ

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ในพื้นท่ีรับผิดชอบและส่ือสำรและเผยแพร่
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด 

มค.63  

5. รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค/ระดับจังหวัด 

ก.ย. 63  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 ณ พื้นท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  จ านวนทั้งสิ้น  38,900  บาท  แยกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม 
ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด  ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับทบทวน)  และ
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ 2563 งบประมำณ  ต้ังไว้  30,000.-  บำท   
ท่ี รายละเอียดงบประมาณด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าใช้สอย  
1 ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 70 คน คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 150 บำท  

(70 คน x 1 มื้อ x 150 บำท )  
10,500 

2 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องด่ืม จ ำนวน 70  คน คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 50 บำท  
(70 คน x 2 มื้อ x 50 บำท )  

7,000 

3 ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
เอกสำรประกอบกำรประชุม 

-  ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ  70 ชุดๆละ 100 บำท 
- ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร  70 ชุดๆละ50 บำท  

- 
 

7,000 
3,500 

4 จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(10 เล่ม x 200 บำท) 

2,000 
 

รวม 30,000 

 
 

กิจกรรมย่อย  2.  กิจกรรมการประชุมคณะท างานทบทวนร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด    
ต้ังไว้  8,900.-  บาท 
ท่ี รายละเอียดงบประมาณด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 

ค่าใช้สอย  
1 ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องด่ืม จ ำนวน 50  คน คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 35 

บำท (50 คน x 1 มื้อ x 35 บำท ) x 1  ครั้ง  
1,750 

2 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรจัดท ำรูปเล่มร่ำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับจังหวัด 

- ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ 50 ชุดๆละ 100 
บำท 

 
 

5,000 

4 จัดท ำรูปเล่มสมบูรณ์แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด  2,150 
รวม 8,900 

หมายเหตุ  งบประมาณ/กิจกรรม  สามารถถัวเฉลี่ยจ่าย/ปรับได้ในทุกกิจกรรม 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องไม่เห็นควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำในพื้นท่ีอย่ำงแท้จริง 
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      -  ช่ือโครงกำรในแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติรำชกำรไม่ตรงกับรำยงำนผลโครงกำรในส้ิน
ปีงบประมำณ 
      -  ไม่เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร  
      -  รำยงำนผลโครงกำรไม่ตรงตำมก ำหนดระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      -  มีกำรแต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในพื้นท่ี 
      - สร้ำงกำรรับรู้และตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติ
รำชกำรและกำรติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน      
    
9.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ มีแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด 1    ฉบับ 
เชิงคุณภาพ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด         
เป็นทิศทำงแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด 

1 จังหวัด 

 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  มียุทธศำสตร์
และบทบำทกำรพัฒนำจังหวัดให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค  และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

2. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน/สถำนศึกษำมีควำมเช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค  และยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 

โครงการ    ตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร  
                                         ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร สป. ที ่๓  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
แผนงาน พื้นฐานดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
งบประมาณ                         ๘๐,๐๐๐  บาท ( แปดหม่ืนบาทถวน) 

ผูรับผิดชอบโครงการ               นายขจรศักด์ิ  หลักแกว, นางพคพร  คําย่ิงและคณะ                                             

ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓                 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 

ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสาระสําคัญ คือ การจัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการภาคและการจัดต้ัง

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน ๗๗ แหง โดยสํานักงานศึกษาธิการภาค ทําหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษา 

ในระดับภาคและจังหวัด โดยอํานวยการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการ 

หนวยงานในสังกัดและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทําหนาที่ปฏิบัติภารกิจ

ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด จากคําสั่งดังกลาว 

จะเห็นไดวาอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการภาคมีหนาที่กําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาค  

มีหนาที่กําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเช่ือมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ ทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดรวมทั้งการพัฒนาดานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ สวนสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดมีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

รวมทั้งปฏิบัติภารกิเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตางๆ ในจังหวัด 

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการในสวนภูมิภาคของกระทรวง 

ศึกษาธิการใหเกิดการบูรณาการระดับพ้ืนที่  สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศของกระทรวง 

ศึกษาธิการและพ้ืนที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดจึงไดจัดทําโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาขึ้น  
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๒. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดรอยเอ็ด 
            ๒. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหนวยงาน
ภายใตกระทรวงศึกษาธิการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 3.  เพ่ือสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของจังหวัดรอยเอ็ดตอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ และ ๒   

 
๓. เปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ          

เชิงปริมาณ  
  ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน  1  ครั้ง   
  ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคํารับรองฯ และรับการประเมินคํารับรองจากผูตรวจราชการ กระทรวง
ศึกษาธิการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน 1  ครั้ง  
  ๓. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหนวยงาน
ภายใตกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๑๐ ครั้ง  
  ๔. ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดตอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๒ ครั้ง 
           ๕. ประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดตอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (กรณีพิเศษ) จํานวน ๒ ครั้ง 
           6. ประชุมปฏิบัติการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
จํานวน ๒ ครั้ง  
 

เชิงคุณภาพ 
  ๑. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดรอยเอ็ด 
            ๒. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่มีประสิทธิภาพ 
            ๓. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการของหนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีประสิทธิภาพ 

๔. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสิทธิภาพ 
            ๕. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีการประชุมปฏิบัติการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  
(AAR) และสรุปรายงานผลการดําเนินงานของผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ  
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดรอยเอ็ด  

จํานวน 1  ครั้ง 

การประชุมจัดทําคํารับรองฯ และรับการประเมินคํารับรองจากผูตรวจราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด  

จํานวน 2  ครั้ง 
 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ของหนวยงานภายใตกระทวงศึกษาธิการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือ
สนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

จํานวนไมนอยกวา 
 ๑๐ ครั้ง 

การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดตอผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ และ 2   

จํานวน ๒ ครั้ง 

การประชุมปฏิบัติการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน  

จํานวน 2  ครั้ง 

  
เชิงคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓  ที่มีประสิทธิภาพ 

แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรฯ  
จังหวัดรอยเอ็ด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีสรุปรายงานผลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่มีประสิทธิภาพ 

คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของหนวยงานภายใตกระทวงศึกษาธิการของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  อยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปรายงานผลการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการ
ดําเนินงานฯ 
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๔.  แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงานและงบประมาณ 

     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓               

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงานและงบประมาณ 
ผูควบคุม ไตรมาศ ๑

ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาศ ๒ 

ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาศ ๓ 

เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาศ ๔ 

ก.ค.-ก.ย. 

กิจกรรมที่ ๑ 

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๓ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รอยเอ็ด  

 

๑๓,๐๐๙ 
- 

 

 

  นายขจรศักด์ิ  

หลักแกว 

หัวหนากลุมงาน

ตรวจราชการฯ 

นางพัชรี  ศีรษะ

ภูมิ 

ผอ.กลุมนิเทศฯ 
กิจกรรมที่ ๒ 

การประชุมจัดทําคํารับรองฯ และรับ 
การประเมินคํารับรองจากผูตรวจราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 

  

กิจกรรมที่ ๓ 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของหนวยงานภายใต
กระทวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการตรวจ
ราชการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

- 

 
๒๔,๔๙๒ 

- - 

กิจกรรมที่ ๔ 

การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดตอผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ และกรณี
พิเศษ 

  

 

 

กิจกรรมที่ ๕ 

การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดตอผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2  และกรณี
พิเศษ 

    

กิจกรรมที่ ๖ 

การประชุมปฏิบัติการสรุปทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (AAR) และสรุปรายงานผลการ
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ดําเนินงาน  
๕.  พื้นที่เปาหมาย  หนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการทุกหนวยงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด  
 

๖.  งบประมาณ  จํานวนเงิน  ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถวน) งบดําเนินงานหมวดคาตอบแทนใชสอยและ

วัสดุ (ถัวจายทุกรายการ)รายละเอียดงบประมาณ ดังน้ี 

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามรายการจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
การปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓   
-คาอาหารวาง (3๖ คน x ๓๕ บาท x 1 วัน) 
-คาอาหารกลางวัน (3๖ คน x ๘๐ บาท x 1 วัน) 
-คาวัสดุ/คาจัดทําเอกสาร 

 
 
 
 

๑,๒๖๐ 
๒,๘๘๐ 
๖๗๐ 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

๑,๒๖๐ 
๒,๘๘๐ 

 

 
 
 

 
- 
- 

๖๗๐ 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ ๔,๘๑๐ - ๔,๑๔๐ ๖๗๐ 

กิจกรรมที่ ๒ 
๒. จัดประชุมเตรียมการจัดทําคํารับรองฯ และรับการ
ประเมินคํารับรองจากผูตรวจราชการฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
-คาอาหารวางประชุมเตรียมการ(๔0 คนx๓๕ บ.x 1มื้อ) 
-คาอาหารวางฯ (60 คน x๓๕ บ.x 1 มื้อ) 
-คาวัสดุ 
3. ประชุมปฏิบัติการทบทวนหลังการจัดกิจกรรม(AAR) 
การจัดทําคํารอบรองฯประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
- คาอาหาร/อาหารวาง 
- คาวัสดุ/คาจัดทําเอกสาร 

 
 
 
 

1,400  
2,100  

 
5,300 

 
10,000 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
- 
 
- 

 
- 
- 

 
 
 
 

1,400  
2,100  

 
- 

 
10,000 

- 

 
 
 
 

- 
- 
 

5,300 
 
- 

๔,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๒ ๒๒,๘๐0 - 1๓,50๐ ๙,300 
กิจกรรมที่ ๓ 
๓. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหนวยงาน
ภายใตกระทวงศึกษาธิการของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรอยเอ็ดเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  
    -นิเทศติดตามฯ เพ่ือเตรียมการรับการตรวจราชการ 
ณ สถานศึกษา (๘ คน x ๒๔๐ บาท x ๒ วัน) 
    -คาชดเชยนํ้ามัน 

 
 
 
 
 
 
 

๓,๘๔๐ 
- 

๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓,๘๔๐ 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๓ ๔,๓๔๐ ๓,๘๔๐ ๕๐๐ - 
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามรายการจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๔ 
๔. ประชุมรับการการตรวจราชการติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษากรณีปกติ รอบที่ ๑ ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
    -คาอาหารวางฯ (๗๐ คน x๓๕ บ.x ๑ มื้อ) 
    -คาอาหาร (๗๐ คน x ๘๐ บ.x ๑ มื้อ) 

 
 
 
 

๒,๔๕๐ 
๕,๖๐๐ 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

๒,๔๕๐ 
๕,๖๐๐ 

 
 
 
 
- 
- 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๔ ๘,๐๕๐ -     ๘,๐๕๐ - 
กิจกรรมที่ ๖ 
๖. ประชุมปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือนิเทศติดตามฯ 
    -คาอาหารวาง (๒๓ คน x ๓๕ บาท x 1 วัน) 
    -คาอาหารกลางวัน (๒๓ คน x ๘๐ บาท x 1 วัน) 
    -คาวัสดุ/คาจัดทําเอกสาร 

 
 

๘๐๕ 
๑,๘๔๐ 
๑,๑๕๐ 

 
 

๘๐๕ 
๑,๘๔๐ 

- 

 

 

- 

- 

 
 

- 

- 

๑,๑๕๐ 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๖ ๓,๗๙๕ ๒,๖๔๕ - ๑,๑๕๐ 

กิจกรรมที่ ๗ 
๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหนวยงานภายใต
กระทรวงศึกษาธิการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รอยเอ็ดเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการฯปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
    -เบ้ียเลี้ยง 
    -คาชดเชยนํ้ามัน 

 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 

 

 

 

 

 

- 

๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

- 

- 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๗ ๑,๔๐๐๐ ๑,๐๐๐๐ ๔,๐๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๘ 
๘. ประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ตอผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒  
    -คาอาหารวางฯ (๗๐ คน x๓๕ บ.x ๑ มื้อ) 
    -คาอาหาร (๗๐ คน x ๘๐ บ.x ๑ มื้อ) 
    -คาจัดทําเอกสาร 

 
 
 
 
 

๒,๔๕๐ 
๕,๖๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 

 

๒,๔๕๐ 
๕,๖๐๐ 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๘ ๑๐,๕๐๐ ๘,๐๕๐ - ๒,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๙ 
๙. ประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามรายการจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ตอผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีพิเศษ) 
    -คาอาหารวางฯ (๔๐ คน x๓๕ บ.x ๑ มื้อ) 
    -คาอาหาร (๔๐ คน x ๘๐ บ.x ๑ มื้อ) 
    -คาจัดทําเอกสาร 
 

 
 

๑,๔๐๐ 
๓,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

๑,๔๐๐ 
๓,๒๐๐ 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

๑,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๙ ๕,๖๐๐ ๔,๖๐๐ - ๑,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๑๐ 
๑๐. ประชุมปฏิบัติการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (AAR) 
และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
    -คาอาหารวางฯ (๒๗ คน x๓๕ บ.x ๑ มื้อ) 
    -คาอาหาร (๒๗ คน x ๘๐ บ.x ๑ มื้อ) 
    -คาจัดทําเอกสาร 

 
 
 

๙๔๕ 
๒,๑๖๐ 
๓,๐๐๐ 

 

 
๙๔๕ 

๒,๑๖๐ 

 

 
 

- 

- 

 

 

- 

- 

๓,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑๐ ๖,๑๐๕ ๓,๑๐๕ - ๓,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ ๓๒,๓๔๐ ๒๐,๑๙๐ ๑๗,๑๒๐ 

 
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     ความเสี่ยง   
          ๑. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ไมตรงตามที่กําหนดไว 
 ๒. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมของกลุมเปาหมายอาจคลาดเคลื่อนจากจํานวนที่คาดการณไวทําให 
การจัดงบประมาณไมเพียงพอ หรือคลาดเคลื่อนจากที่ไดประมาณการไว 
          ๓. การจัดสรรงบประมาณไมคงที่และไมจัดสรรมาใหทั้งหมดในครั้งเดียวทําใหการประมาณการในแตละ
กิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
     การบริหารความเสี่ยง   

๑. ยืดหยุนและบูรณาการแตละกิจกรรมตามความเหมาะสมตามสภาพจริง 
๒. ตรวจสอบจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ที่อาจคลาดเคลื่อนจากจํานวนที่คาดการณไว 
๓. บริหารจัดการงบประมาณตามกรอบที่กําหนดใหมีความเหมาะสม ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามกรอบ

ประมาณการใหเกิดความเพียงพอ และสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 
 
๘.  การวัดและประเมินผล 
ที่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรอยเอ็ด 

การตรวจเอกสารรายงาน
การประชุมฯ 
 

รายงานการประชุมฯ 
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ที่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของ
หนวยงานภายใต กระทวงศึกษาธิการ ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

การตรวจเอกสารสรุป
รายงานผลการนิเทศฯ 

 

-เครื่องมือนิเทศฯ 
-สรุปรายงานผลการ
นิเทศฯ 

 

๓ การสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รอบที่ ๑  ที่มีประสิทธิภาพ 

-การตรวจเอกสารรายงาน 
-บันทึกภาพกิจกรรม 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๔ การนําเสนอผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รอบที่ ๒ ที่มีประสิทธิภาพ 

-การตรวจเอกสารรายงาน 
-บันทึกภาพกิจกรรม 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๕ ประชุมปฏิบัติการสรุปการปฏิบัติงานผลหลังการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

-การตรวจเอกสารรายงาน 
-บันทึกภาพกิจกรรม 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 

๙.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ๑. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่มีประสิทธิภาพ 
            ๒. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ  
ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีประสิทธิภาพ 

 3.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสิทธิภาพ 



ห น ้ า  | 186 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 5 รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. ชื่อโครงการ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี และ วันส าคัญ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มา
ต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีร่วมกันธ ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต  
จึงเป็นหน้าท่ีส าคัญของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีจะต้องกระตุ้นเตือนให้บุคลากรในสังกัดมีความรัก
และเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ  ประชาชนชาวไทยท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธ  จึงได้ยึดหลักธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ดจึงเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันส าคัญต่าง ๆ ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีจิตส านึกในความเป็นไทย   

3. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษา
ในสังกัดให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

3. เพื่อให้หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

4. เป้าหมายของโครงการ   
 2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ประกอบด้วย ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความส านึกในและหวงแหนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม ให้การยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลส าคัญ หรือผู้ท่ีด ารงตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี  
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5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
              ตัวชี้วัดความส าเร็จ      วิธีการประเมิน   เครื่องมือท่ีใช้ 
  1. บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

-  การตอบรับเข้าร่วม
กิจกรรม 

-  หนังสือเวียนเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม 

6. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน   
6.1 ลักษณะกิจกรรม    
 6.1.1 รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมจากส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 6.1.2 บันทึกเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับ พร้อมท้ังท าหนังสือเวียนแจ้งบุคลากร 
 6.1.3 ประสานงานส่ิงท่ีต้องน าไปประกอบการรว่มกิจกรรม เช่น อาหารท าบุญตักบาตร พานพุ่ม  
                   พวงมาลา 
 6.1.4 บันทึกภาพบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเผยแพร่ตามส่ือต่าง ๆ เช่น เพจส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จดหมายข่าวส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ติดป้ายประชาสัมพันธ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

   6.2 วิธีการด าเนินงาน 
6.2.1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2.2 ด าเนินงานโครงการ 
6.2.3 ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผล 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. พื้นที่เปา้หมาย 
 ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนดจัดให้มีการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ  
9.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2561 

ผู้รับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

กิจกรรม 
ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีทุกกิจกรรมตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

            - กลุ่มอ านวยการ 
- ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกคน 

 
 
 
 
 

                                                                            /10. งบประมาณ….. 



-3- 
10. งบประมาณ  จ านวน...47,000.....บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม / รายละเอียด 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.จ้างจัดท าพานพุ่ม /พวงมาลา  19 ครัง้ๆ  ละ 
2,000 บาท) 
 
2.ค่าอาหารท าบุญตักบาตร  
    จ านวน 7 ครั้ง ๆ ละ  1,000 บาท 
3.ค่าถวายซองพระสงฆ์  
 
 

 
 
 
 

    
 2,000 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,000 
 
 

7,000 
 
 
 
 

38,000 
 
 

7,000 
 

2,000 
 

 

รวมเงินท้ังส้ิน 2,000  45,000 47,000 
หมายเหตุ: งบประมาณถั๋วจ่ายทุกรายการ 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง  
ไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการร่วมกิจกรรมท่ีแน่นอน  
การบริหารความเสี่ยง 

 ควรจัดสรรงบประมาณท่ีแน่นอน เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรในส านักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความจงรักภักดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี  
20  เมษายน  2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด นั้น  

เพื่อให้มีการจัดระบบควบคุมภายใน เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติวินัยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดท าโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อ ใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

2. เพื่อใหการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ  
เปนไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
4. เป้าหมายของโครงการ     

เชิงปริมาณ       
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  60  คน 
เชิงคุณภาพ  
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  

และการบริหารความเส่ียง  สามารถ  จัดท าแผนบริหารความเส่ียง จัดวางระบบควบคุมภายใน และจัดท างาน 
รายงานการประเมินผล การควบคุมภายในของหนวยงานไดถูกตองตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ       
1. รอยละของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ความรูความเขาใจ ในการจัดวางระบบ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงและสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีก าหนด 
 



6. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน   
6.1 เสนอโครงการ  
6.2 ประชุมช้ีแจง 
6.3 แต่งต้ังคณะท างาน 
6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
6.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
6.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 ข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกคน 

8.  พื้นที่เป้าหมาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

9.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 มกราคม  2563 - กันยายน 2563 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุม เชิงปฏิบัติการ “การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2563”  

            กลุ่มอ านวยการ 

2.ประเมนิผลโครงการ 
 

            กลุ่มอ านวยการ 

 
10. งบประมาณ  จ านวน   19,000   บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 กิจกรรม/รายการวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและ 
เครื่องด่ืม จ านวน 60 คน (จ านวน 1 วัน) 

 9,000  9,000      - - 

2.ค่าวัสดุ   10,000 10,000   
  รวมทั้งหมด   9,000 10,000 19,000      - - 

หมายเหตุ: งบประมาณถั๋วจ่ายทุกรายการ 
 

 11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง  
1. ปัจจัยภายใน เช่น ความเส่ียงด้านงบประมาณ งบประมาณในการบริหาร จัดการโครงการไม่เพียงพอ 

ในการจัดกิจกรรม  
2. บุคลกรไม่มีความรู้ ในการด าเนินการจัดระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 



การบริหารความเสี่ยง 
 1. ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน โครงการ จัดการความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น และรายงานให้หัวหน้า
งานทราบ เพื่อด าเนินการหาแนวทางแก้ไข และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 
 2. หัวหน้างาน น าเสนอปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับทราบ พร้อมเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข พิจารณาอนุมัติด าเนินการ 
 3. จัดให้มีการด าเนินการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงของแต่ละกลุ่มงาน  

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  สงผลต่อการด าเนินงานของหนวยงาน ให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ท่ีก าหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
1.  ชื่อโครงการ   :         การตรวจสอบภายใน ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด 
                                 กระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ   2563 
 
2.   หลักการและเหตุผล    
           ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา ได้มีแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้าง บทบาท และระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และสถานศึกษา ให้มีความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธกิาร  ซึ่ง
ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติงานของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามข้อ 11  ต่อมาได้มีประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี  12 มิถุนายน 2560  ก าหนดการแบ่งกลุ่มงานภายในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี  โดยการตรวจสอบภายใน  
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเกณฑ์ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   
 
3. วัตถุประสงค ์   
          3.1.  เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบท่ีมีอยู่  
 3.2.  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.3.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
          3.4.  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 
4. เป้าหมายของโครงการ   
 
     4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           4.1.1   ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด   
จ านวน  20  หน่วยรับตรวจ 
                  4.1.2  ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 
 



ห น ้ า  | 193 

 

 

 
    4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 4.2.1    ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเส่ียง ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมท้ังพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
      4.2.2    ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการ
บริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด 
                 4.2.3    หน่วยรับตรวจมีการควบคุม ก ากับดูแล และมีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
   
5. ตัวชีวั้ดและค่าเป้าหมาย 
                เชิงปริมาณ  
                      หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 
                     
                เชิงคุณภาพ 

1. ผลการประเมิน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80    
2. ผลการประเมินมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
3. ผลการประเมินมาตรฐานจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ  90  
 
6.  วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน  
      6.1   การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของสถานศึกษาเอกชนในระบบ 
 

ข้อ ประเด็นการติดตาม เกณฑ์การติดตาม วิธีการติดตาม 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมบูรณาการ
งานตรวจสอบ
ภายในส่วนราชการ/
หน่วยงาน/
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด  ร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  จ านวน  
10  หน่วยรับตรวจ 
 
 

ตามท่ีกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามท่ีกลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามท่ีกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   
ก าหนด 
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ข้อ ประเด็นการติดตาม เกณฑ์การติดตาม วิธีการติดตาม 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอบทานการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ตามเกณฑ์ท่ี
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
2.1  ความถู ก ต้อ ง
ของยอดคงเหลือใน
ช่อง “ยอดยกไป” 
ข อ ง บั ญ ชี แ ย ก
ป ร ะ เ ภ ท ใ น ง บ
ทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร เงินฝาก
คลัง บัญชีลูกหนี้
เงินยืม และบัญชี
ในส าคัญค้างจ่าย 
บัญชีเจ้าหนี้ 
ถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบทานเงินสด เงินฝากธนาคาร เงิน
ฝากคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืม และ
บัญชีในส าคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้ 
ถูกต้องครบถ้วนกับรายงานและ
เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องทุก
รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานบัญชี 
เอกสารหลักฐาน 
1. ตรวจนับเงิน
สดในมือ 
2. งบทดลอง 
3. รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 
(มือ) 
4. รายงานเงิน
สดคงเหลือ
ประจ าวัน (Cash 
Balance 
5. Bank 
Statement  
6. ทะเบียนคุม
เช็ค 
7. ทะเบียนคุม
ฎีกาเบิกเงินจาก
คลัง 
8. รายละเอียด
ฎีกาค้างจ่าย 
10. รายงาน
แสดงการ
เคล่ือนไหวเงิน
ฝากคลัง 
11. รายงานเงิน
ฝากคลังและเงิน
รับฝากของ
รัฐบาล 
12. ทะเบียนคุม
เงินฝากคลังแต่
ละประเภท 
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ข้อ ประเด็นการติดตาม เกณฑ์การติดตาม วิธีการติดตาม 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
 
 
 
2.2 ความถูกต้อง
ของดุลบัญชีและ
งบการเงิน 

 
 

 
 
2.3 การจัดส่งงบ

การเงินให้
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง
ถูกต้อง 
ครบถ้วนและ
ภายใน
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 
 
 
-รายการบัญชีงบ
การเงินแสดง
ยอดคงเหลือตาม
ดุลบัญชีปกติ 
ส่วนบัญชีพักไม่
แสดงยอด
คงเหลือ 
 

-มีการส่งรายงาน
งบทดลอง
ประจ าเดือนให้
ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ภายใน
วันท่ี   15  ของ
เดือนถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สอบทานรายการตามงบทดลองว่า
แสดงข้อมูลถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ
ตามหลักการบัญชี หรือไม่  
 
 
 
 
 
การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วย
เบิ ก จ่ าย  โดย ห น่ ว ย เบิ ก จ่ าย ส่ ง
รายงานงบทดลองประจ าเดือนจาก
ร ะ บ บ   GFMIS  ค า ส่ั ง   ZGL 
_MVT_MONTH หรือ  GFMIS Web  
Online  รายงานงบทดลองรายเดือน 
-หน่วยเบิกจ่าย ให้ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน  
 

13.งบทดลอง
ตามระบบ 
GFMIS 
1. งบทดลอง

ประจ าเดือน 
2. รายงานการ

ขอเบิกเงิน
จากคลัง
ประจ าเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
   6.2   กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน  :  การอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ของผู้ตรวจสอบภายใน 
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7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :   ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และ  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   ในพื้นท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด    จ านวน  20  หน่วยงาน   
 
8.  พื้นที่เป้าหมาย  :     ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
9.  ระยะเวลาด าเนินการ    :   มกราคม  2563  -   30  กันยายน   2563 
                                             

รายละเอียดกิจกรรม 

เวลาด าเนินการ 
2562 2563 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.กิจกรรมบูรณา
การงานตรวจสอบ
ภายใน  

 
           

2. การสอบทานการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ตามเกณฑ์ท่ี
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

 

  

         

             
 
10. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ     
กิจกรรม งบประมาณ 
1.  กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการตรวจสอบ  
    1.1  ค่าเบ้ียเล้ียง   4  คน วันละ 240 บาท จ านวน  20 วัน             เป็นเงิน  

 
19,200.00 

2. กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน - 
รวม 19,200.00 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 
11.  การบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
       ความเสี่ยง 
                  หน่วยรับตรวจมีจ านวนมาก และหน่วยตรวจสอบภายในมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ

บุคลากร 
       การบริหารความเสี่ยง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุนภาระกิจการตรวจสอบ  รวมทั้งมีการอนุมัติ
บุคลากรจากกลุ่มงานอื่น มาช่วยเป็นครั้งคราว 

2. งบประมาณจากงบกลาง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
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3. เพิ่มช่องทางการให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อซักถาม และปัญหาแก่หน่วยงานในสังกัด ใน
ทุกช่องทาง เช่น  โทรศัพท์  แฟกซ์    E-mail and  line 
 

12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
         1.   หน่วยรับตรวจมีการควบคุม ก ากับดูแล และมีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอเหมาะสม 
          2.   ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเส่ียง ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมท้ังพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
         3.    ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ 
ยั่งยืน 
 

 ชื่อโครงการ   โครงการจัดการขยะภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคม  ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
จัดเป็นแหล่งผลิตขยะแหล่งหนึ่งของสังคม  ท่ีอัตราการผลิตยังมีแนวโน้มสูง  โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติก  
และกล่องโฟมบรรจุอาหารอย่างฟุ่มเฟือย  และขยะท่ีเกิดขึ้นมีท้ังขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์  ขยะท่ีสามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก  ขยะท่ีท่ัวไปท่ีไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  และขยะอันตราย  ถูกท้ิงรวมกัน
ในถังขยะ  เพื่อให้เทศบาลเก็บรวบรวมและขนส่งไปก าจัด  จากการด าเนินการจัดการขยะโดยไม่มีการคัดแยก
จากแหล่งก าเนิด  ส่งผลให้การบ าบัดหรือก าจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย  มีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก  
โดยเฉพาะปัญหาผลกระทบจากกล่ิน  ซึ่งเป็นผลกระทบเริ่มแรกและเมื่อไม่มีการคัดแยกขยะต้ังแต่แหล่งก าเนิด  
และองค์ประกอบขยะท่ีมีสารอินทรีย์ในสัดส่วนท่ีสูง  จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกล่ินเหม็น  
แมลงวัน  และแหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือโรคตามมา  ดังนั้น  วิธีการท่ีจะก าจัดขยะเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
ต่อผู้มาใช้บริการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดให้น้อยท่ีสุด  คือการคัดแยกขยะตามลักษณะประเภท
ให้ชัดเจน  เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดเก็บของเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลให้รวดเร็วและง่ายข้ึน 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  จึงได้จัดท าโครงการจัดการขยะภายในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น       

 
2.  วัตถุประสงค ์ 
  2.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้มีจิตส านึกในการลดและคัดแยก
ขยะ  และการรักษาส่ิงแวดล้อมภายในส านักงาน 
  2.2  เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการขยะในส านักงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ           
  2.3  เพื่อลดปริมาณขยะ  และเสริมสร้างในเรื่องการลด  คัดแยก  และใช้ประโยชน์จากขยะ 
 
3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ :  บุคลากรทุกคนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   
          ด้านคุณภาพ :  ต้นแบบการจัดการขยะในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด แบบมีส่วนร่วม    
 
4.  วิธีด าเนินการ 
  4.1  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
  4.2  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินงานฯ   
  4.3  ประชุมคณะท างาน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในส านักงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม 
  4.4  ส ารวจพื้นท่ีและจัดเตรียมสถานท่ีในการรวบรวมขยะ 
  4.5  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 
5.  งบประมาณ       
  งบประมาณท่ีได้จัดสรรด าเนินโครงการ ฯ  - ไม่มี 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่  
  1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563  ณ บริเวณในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
         
7.  การประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.  ใช้แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีจิตส านึกในการลด  คัดแยกขยะ  และรักษา
ส่ิงแวดล้อมในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
  2.  บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  คัดแยกขยะ  ให้
ถูกวิธี  เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อมในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
  3.  ปริมาณขยะในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลดลง 
 
   
 
 



ห น ้ า  | 200 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา  
          ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2563 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการขับเคล่ือนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและนักศึกษา ให้เป็น
คนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
สังคมไทยน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นพลังสร้างสรรค์ให้นักเรียนและนักศึกษา  มีภูมิคุ้มกันจากสภาพสังคม
ท่ีวิกฤติในปัจจุบัน อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี 133/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันท่ี 29 เมษายน 2561 และมีประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกแห่ง ได้ด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการ
คุ้มครอง ดูแล และเฝ้าระวังความประพฤติ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นก าลังท่ีส าคัญของประเทศชาติในอนาคต 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การจัดต้ังเครือข่าย พนักงาน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจ าปี 2563 ขึ้น  เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
รวมท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและมีแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์    
 3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ในการก าหนดนโยบายและมาตรการในการด าเนินงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 

3.2 เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของ พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการออกตรวจ การเฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ ข่าวสาร และข้อมูล อัน
จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 
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 3.4 นักเรียนและนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง รวมทั้งมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นการลดปัญหาและป้องกัน มิให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
 
4. เป้าหมายของโครงการ 
       4.1 เชิงปริมาณ  
              พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 

4.2 เชิงคุณภาพ  
             4.2.1  เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการออกตรวจ การเฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2.2 ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ ข่าวสาร และข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
      พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 70 คน 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ์ 2563 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

2 ประชุมเครือข่าย ก.พ. - มี.ค. 2563 
3 แจ้งประสานงานเครือข่าย  

 - แจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เครือข่าย และ
ส านักงานเขตพื้นท่ี ส่งรายช่ือผู้เข้ารบรม 

ก.พ. - มี.ค. 2563 

3 ด าเนินการอบรมตามโครงการ ก.พ. - มี.ค. 2563 
4 สรุปผลการด าเนินงาน เมษายน 2562 

 
7. งบประมาณ  จ านวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
  ค่าอาหาร 100 คน x 100 บาท  =  10,000 บาท 
  ค่าอาหารว่าง 100 คน x 35 บาท (2 มื้อ) =    7,000 บาท 
  ค่าวัสดุ       =    5,500 บาท 
  ค่าถ่ายเอกสาร     =    7,500 บาท 
 
   หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ                                       รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 30,000 บาท 
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8. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 
10. การประเมินผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
11.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ 85 ของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจ 
   
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             12.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ในการก าหนดนโยบายและมาตรการในการด าเนินงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
  12.2 ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 

1. ช่ือโครงการ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
               ตามท่ีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) คาดการณ์การระบาดของ
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขยับเข้าใกล้สู่ระดับการระบาดใหญ่ (Pandemic) 
พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศท่ัวโลก จ านวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ท่ัวโลก
เพิ่มขึ้น และมีการติดต่อจากคนสู่คน และพบมีการระบาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นหลายพื้นท่ี ประกอบกับ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่อ 
อันตราย ล าดับท่ี 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกหน่วยงานมีด าเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด ดังนั้น 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้รับบริการเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      3.2 เพื่อให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 

4.เป้าหมายของโครงการ 
 4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ทุกคน 
 4.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการตามมาตรควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ทุกคน ให้ความร่วมมือร้อยละ 100 
 5.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการตามมาตรควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ร้อยละ  100 
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6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
        กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
 ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1.ประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้การ
ป้องกันและเฝ้าระวัง 

            กลุ่มอ านวย 
การ 

2.ด าเนินการ 
ตามมาตรการควบคุม
และป้องกันโรคและ
จัดหาวัสดุ 

            กลุ่มอ านวย 
การ 

3.ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน 

            กลุ่มอ านวย 
การ 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้รับบริการ ด าเนินการตามมาตรควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

8. พื้นที่เปา้หมาย 
 จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

9.ระยะเวลาด าเนินการ 
 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน  2563 
 

10. งบประมาณ    91,200  บาท  แยกเป็น 
รายการ จ านวนเงิน 

จัดหาวัสดุตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

91,200 

 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเส่ียง  :   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรช้า 
 การบริหารความเส่ียง  : จัดหาวัสดุตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากงบส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

12. หน่วยงานรับที่ผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ทุกคน ให้ความร่วมมือตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ร้อยละ 100 
 13.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการตามมาตรควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ร้อยละ  100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง 

1. ช่ือโครงการ  ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก 
  ของ กศจ. 
2. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อการลดความ
เหล่ือมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะส้าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้ก้าหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื นท่ีห่างไกล ทุรกันดารและยากจน และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา การสนับสนุน
กลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
 

 ค้าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 ก้าหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอ้านาจหน้าท่ีในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและท่ัวถึงในพื นท่ีจังหวัด โดยการก้าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ให้ความ
เห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี วัดในการด้าเนินงานในลักษณะตัวชี วัดร่วมของส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษา และก้ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษา โดยมีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด 
 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอ้านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีประสานและการบูรการ
ด้าเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานท่ีมีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื นท่ี ซึ่งจะต้องด้าเนินการโดยมีแนวทางท่ีผ่านการร่วมกันก้าหนด ร่วมกัน
ขับเคล่ือน ร่วมกันประมิน และร่วมกนัน้าเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 จากเหตุผลและความจ้าเป็นข้างต้น จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการบูรณาการขับเคล่ือน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตาม
บริบทของจังหวัดโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาซีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษา อืน่ 
 3.2 เพื่อให้มีตัวชี วัดการด้าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของ
จังหวัด 
 3.3 เพื่อให้มีการก้ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดตามตัวชี วัดการด้าเนินงาน 
 3.4 เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
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4. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 1) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของ
จังหวัด 
 2) มีตัวชี วัดผลการด้าเนินงานขับคล่ือนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี 
คุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด 
 3) มีการก้ากับติดตามและรายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส 
 เชิงคุณภาพ 
 1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น มีส่วนร่วมในการก้าหนด
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณกาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด 
ก้าหนดตัวชี วัดผลการด้าเนินงาน รวมทั งก้ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
 2) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ของจังหวัดให้มี
คุณภาพและมีความเท่าเทียมตามบริบทของจังหวัด ซึ่งก้าหนดขึ นอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของจังหวัดท่ีมี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา รวมทั งมีการก้าหนดตัวชี วัดผลการด้าเนินงานท่ีเป็นตัวชี วัดกลางส้าหรับให้ส่วน
ราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาใช้ขับเคล่ือนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด และมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

5. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  1) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตาม
บริบทของจังหวัดท่ีก้าหนดขึ นอย่างมีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  2) มีตัวชี วัดผลการด้าเนินงานขับเคล่ือนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด ท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความห็นชอบและมีส่วนร่วม
ในการประเมิน 
  3) มีการรายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกไตรมาส 
 5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถบริหารจัดการศึกษา และปฏิบัติงานภายใต้องค์คณะ
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถพัฒนางานประจ้าของตนเองได้ 
 

6. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 6.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.2 วางแผนจัดระบบการท้างาน/แต่งตั งคณะท้างาน 
 6.3 ประสานการด้าเนินงานทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.4 ด้าเนินการกิจกรรมท่ีก้าหนด 
 6.5 สรุป รายงานผลการด้าเนินงาน 
 

7.กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 7.1 ประชาชนทุกช่วงวัยที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีจังหวัด 
 7.2 องค์คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
 7.3 บุคลากรของหน่วยงาน 
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8. พื้นที่เปา้หมาย สถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด 

9.ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน / ป)ี ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

10. งบประมาณ 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. การจัดเวทีสานเสวนา รับฟังความคิดเห็นประชาชน เก่ียวกับการเรียนรวมของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
        1.1 ค่าชดเชยน ้ามันเชื อเพลิงคณะกรรมการในการเดินทางไปจัดประชุมสร้างความ
เข้าใจ ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1-3  (3 ครั ง x ครั งละ 
2,000 บาท) 
        1.2 ค่าป้ายเวที ( 1 ป้าย x 3,000 บาท) 
        1.3 ค่าอาหาร/อาหารว่าง คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี (30 คน x 200 บาท x 3วัน) 
        1.4 ค่าวัสดุด้าเนินการจัดเวที (3 เวที x เวทีละ 3,000 บาท) 
        1.5 ค่าวัสดุสรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 4,000 บาท 

40,000 
 

6,000 
 
 

3,000 
18,000 
9,000 
4,000 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาตามจุดเน้นของจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
        2.1 แต่งตั งคณะท้างานและจัดประชุมหารือเพื่อก้าหนดจุดเน้นและแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด 
             - ค่าอาหารว่าง (25 คน X 35 บาท X 1 มื อ)  
             - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน X 100 บาท X 1 มื อ)  
             - ค่าเอกสาร     
        2.2 จัดเสวนาสัญจรชี แจงจุดเน้นและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัด 
             - ค่าอาหารว่าง (50 คน X 35 บาท X 6 มื อ)    
             - ค่าน ้ามันเชื อเพลิง (6 วัน X 500 บาท)    
        2.3 ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในการน้าจุดเน้นและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสู่การ
ปฏิบัติ 
             - ค่าเบี ยเลี ยง (20 คน X 240 บาท)    
             - ค่าน ้ามันเชื อเพลิง (4 คัน X 500 บาท)  
        2.4 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และน้าเสนอ กศจ. 
เพื่อทราบ 
             - เอกสารายงาน (20 เล่ม x เล่มละ 91.25 บาท) 

40,000 
 
 

875 
2,500 
4,000 

 
 
 

21,000 
3,000 

 
 
 

4,800 
2,000 

 
 

1,825 
3. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ในเขตพื้นที่
การศึกษา  ในจังหวัดร้อยเอ็ดและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สู่ความส าเร็จ
ของ กศจ. อย่างมีคุณภาพ   
        3.1 จัดอบรมพัฒนา ภารกิจ บทบาท หน้าท่ี เกี่ยวกับระเบียบการบริหารงานบุคคล 
และสร้างความร่วมมือระหว่างหน้าท่ีเกี่ยวกับระเบียบการบริหารงานบุคคล เพื่อส่งเสริม

20,000 
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สนับสนุน การจัดและพัฒนาส่งเสริมการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
             - อาหารว่างและเครื่องด่ืม (72 คน x 35 บาท x 2 มื อ) 
             - อาหารกลางวัน (100 บาท x 72 คน)  
             - ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชม.) 
             - เอกสารประกอบการประชุม 
        3.2 จัดเตรียมข้อมูลบริหารอัตราก้าลังโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
             - อาหารว่างและเครื่องด่ืม (20 คน x 35 บาท x 2 มื อ)                        
             - อาหารเท่ียง (100 บาท x 20 คน) 

 
5,040 
7,200 
3,600 

760 
 
 

1,400 
2,000 

รวมทั้งสิ้น 100,000 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก้าหนด 
 2) ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อาจไม่น้าแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 การบริหารความเสี่ยง 
 1) ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนด้าเนินการ 
 2) ก้าหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพื นท่ีและมีความแตกต่างไปจากภาระงานปกติ 
 3) มีการชี แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและท่ัวถึง 
 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกันอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจ าปี 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563   
 

1. หลักการและเหตุผล   
   แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579  ก าหนดวิสัยทัศน์  คือ  “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการเปล่ียนแปลงของ  โลกศตวรรษท่ี  21”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4  ประการ  ซึ่ง
ในข้อ  3  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   และคุณธรรม  จริยธรรม  รู้รักสามัคคี  และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสอดรับกับกิจกรรม 
ยุวกาชาดท่ีเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหนึ่ง   ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทยและความมีจิตส านึกในการท าประโยชน์ให้แก่สังคม  ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาด
ยังเน้นในเรื่องของทักษะและกระบวนการในรูปของระบบหน่วย  กลุ่ม  หมู ่ เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และเกิด
ทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 
   เนื่องจากสภาพปัจจุบันนี้มีหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนจ านวนมากท่ียกเลิกการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด  ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมระดับประเทศจะมีหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนท่ีจัดส่งเสริมสมาชิกยุว
กาชาดเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดและสถานศึกษาเดิมๆ  ซึ่งบางสถานศึกษาท่ีเคยมีการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาดได้ยกเลิกไป  อาจมีเหตุผลมาจากการขาดแคลนครูผู้สอน  ครูผู้สอนขาดความรู้  ความสามารถ
ด้านยุวกาชาด  หรือมีข้อจ ากัดในด้านอื่น  และเพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึง
ความส าคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีท่ีจะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
ส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  จึงเห็นสมควรให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ซึ่งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของจังหวัด  เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้
หน่วยงานสถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น  โดยการส่งเสริมให้จัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาด  เพื่อให้ระลึกถึงบุคคลส าคัญผู้ให้ก าเนิดยุวกาชาด  และสถานบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งให้
ความส าคัญกิจกรรมยุวกาชาด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดงาน 
วันสถาปนายุวกาชาดไทยประจ าปี 2563  ขึ้น       
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  และสมาชิกยุวกาชาด  ตระหนักในความส าคัญของ
กิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น  
  2.2  เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น 
  2.3  เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดในจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายสถาปนายุวกาชาด
ไทยอย่างท่ัวถึง  
 

3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ   
   เจ้าหน้าท่ี  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  และสมาชิกยุวกาชาด  ผู้เข้าร่วม  จ านวน  300  คน 
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  3.2  เชิงคุณภาพ 
   เจ้าหน้าท่ี  ผู้บังคับบัญชา  และสมาชิกยุวกาชาด  มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทยอย่างท่ัวถึง  
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกระบวนการและขั้นตอน 
 

5.  วิธีด าเนินการข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1  จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.3  แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผนการด าเนิน 
  5.4  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
  5.5  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร  และส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ด าเนินการ 
  ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม  2563  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

7.  งบประมาณ 
  ได้รับการจัดสรรงบประมานจาก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน  จ านวน  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.1.  ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  สมาชิกยุวกาชาด  
และเจ้าหน้าท่ี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  จ านวน  400 คนๆ ละ  50  บาท  จ านวน 
1 วัน   
1.2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ส าหรับผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  สมาชิกยุว
กาชาด  และเจ้าหน้าท่ี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  จ านวน  400 คนๆ ละ  25  บาท  
จ านวน 1 วัน   

20,000 
 
 

10,000 

- 
 
 

- 
 
 

20,000 
 
 

10,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

รวมเปน็เงินทัง้สิ้น 30,000 - 30,000 - 
หมายเหตุ  :  ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ   
 

8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  เจ้าหน้าท่ี  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  และสมาชิกยุวกาชาด  ได้ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรม
ยุวกาชาดมากขึ้น  
  9.2  สถานศึกษาจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น 
  9.3  หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทยอย่างท่ัวถึง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการขับเคล่ือนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและนักศึกษา 
ได้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
สังคมไทยน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นพลังสร้างสรรค์ให้นักเรียนและนักศึกษา  มีภูมิคุ้มกันจากสภาพ
สังคมท่ีวิกฤติในปัจจุบัน 
 สภาพปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษาในปัจจุบันมีหลากหลายและซ้ าซ้อน และทวี ความ
รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการทะเลาะวิวาทของนักเรียน ซึ่งส่งผลเสียหายต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นท่ีหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง สถานศึกษา รวมท้ังชุมชนจะต้องช่วยกัน
สอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น อีกท้ังยังต้องประสานความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ 
เพื่อท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความตระหนักและจิตส านึกท่ีดีให้กับเยาวชน ท าให้เยาวชนเป็นคนดีและเป็น
ก าลังส าคัญของชาติต่อไปในอนาคต 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดต้ังศูนย์
เสมารักษ์ประจ าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสานความร่วมมือ บูรณาการ ในการปฏิบัติการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหา เฝ้าระวัง และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและนักศึกษา ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้การ
ด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้
อย่างยั่งยืน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาท่ีไม่เหมาะสมกับวัย ในพื้นท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 3.3 เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี เครือข่าย องค์กรภาครัฐ/เอกชน ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 3.4 เพื่อประสานตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติภัย
ธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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 3.5 เพื่อประสาน ติดตาม และบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 
 3.6 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียนและนักศึกษาให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รวมทั้ง
ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
4. เป้าหมาย 
 

 4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1 ออกติดตามและประสานงาน ร่วมกับเครือข่าย พนักงาน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ านวน 20 อ าเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
  4.1.2 ให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษา พร้อมท้ังออกตรวจพื้นท่ีร่วมกับเครือข่าย  
จ านวน 20 ครั้ง 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแล คุ้มครอง ได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครู อาจารย์ และผู้ปกครองมีความอบอุ่นใจ 
  4.2.2 นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพและวัย อยู่ในกรอบระเบียบ
วินัย ห่างไกลจากยาเสพติด และมีพฤติกรรมดีขึ้น 
  4.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียนและนักศึกษาให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง รวมทั้งปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
    พื้นท่ีเป้าหมาย 20 อ าเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด   
 
6. วิธีการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ และแจ้งต่อท่ีประชุม

เครือข่ายพนักงาน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทราบ 

พฤษภาคม 2563 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

2 วางแผนด าเนินการร่วมกับเครือข่าย พสน. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดตารางการออก
ตรวจพื้นท่ี 

มิถุนายน 2563 

3 ออกตรวจพื้นท่ีตามตารางการออกตรวจพื้นท่ี กรกฎาคม - 
กันยายน 2563 

4 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2563 
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7. งบประมาณ 
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 
จ านวน 45,000 บาท (ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
7.1 ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจพื้นท่ี 
    - ค่าเบ้ียเล้ียง 5 คน คนละ 200 บาท/วัน จ านวน 20 วัน 
    -  ค่าวัสดุ  
    - ค่าชดเชยน้ ามัน 
7.2 เงินค่าวัสดุ 

 
20,000 
10,000 
15,000 

- 
20,000 

- 
- 

- 
- 

10,000 
- 

- 
- 
- 

15,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 20,000 10,000 15,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

(รายละเอียดตารางการออกตรวจพื้นท่ีแนบท้ายโครงการนี้) 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 
10. การประเมินผลโครงการ 
 แบบประเมินผลโครงการ 
 
11.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
-ร้อยละ 95 นักเรียน นักศึกษา มี
พฤติกรรมดีขึ้น 
 

1. จากการสังเกตพฤติกรรม 
2. จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. จากการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง 
 

-แบบการสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ดลดลง 
 12.2 ปัญหานักเรียนและนักศึกษาได้รับการแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแล คุ้มครอง และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 215 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 

1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย 
การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ จึงได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้น
การปฏิบัติทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนประกอบด้วย 3 คุณลักษณะคือ (1) ความพอประมาณ 
หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (2) ความมีเหตุผล 
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ (3) การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็น   
ไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล และ 2 เงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจและการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงคือความรู้และคุณธรรม (1) ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ (2) คุณธรรม ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ดังนั้น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเป็นกลไกส าคัญท่ีทุกคนในสังคมไทยพึงตระหนักและน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนจนเกิดเป็น
คุณลักษณะของ “คนพอเพียง” อย่างแท้จริง  เมื่อคนในสังคมไทยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
ย่อมไม่ก่อเกิดความคิดและพฤติกรรมการทุจริต 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดถือเป็นหน่วยงานท่ีส าคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความ
โปร่งใสและต่อต้านการทุจริต และบุคคลส าคัญท่ีจะน าพาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความโปร่งใสเข้าไปในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นั่นคือ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดท าโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ใน
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนเป็นคนพอเพียงท่ีต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
3. วัตถุประสงค ์



 
 

 1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่  ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ 
4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 - ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดใน จ านวน 60 คน 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 - ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเข้ารับการพัฒนา
สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ
80 
6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 60 คน 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามผลการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นรูปธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเข้ารับการพัฒนา  
 3. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนท่ีเข้ารับการ
พัฒนารายงานผลการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นรูปธรรม
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
7. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)/สถานท่ีด าเนินการ  
 - ระหว่างเดือนมีนาคม  - เมษายน 2563  ณ  โรงแรมในจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. งบประมาณ   40,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ท่ี กิจกรรม จ านวน งบประมาณ รวมจ่าย (บาท) 
1 ค่าเดินทางแบบเหมาจ่าย 60 คน 150 บาท/คน 9,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  60 คน 150 บาท/คน 9,000 
3 ค่าอาหารว่าง (เบรก) 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 60 คน 100 บาท/คน 6,000 
4 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  60 เล่ม  100 บาท/เล่ม 6,000 
4 ค่าวิทยากรหลัก 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 2 คน 3,600 บาท/คน 3,600 
5 ค่าท่ีพักวิทยากร 2 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท 2 คน 2,400 บาท/คน 2,400 
6 ค่าเช่าสถานท่ี (โรงแรม) จัดฝึกอบรม 1 วัน 1 ห้อง 4,000 บาท/ห้อง 4,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   40,000 

 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเส่ียง : ผู้เข้ารับการพัฒนาขาดความตระหนัก หลังการพัฒนาไม่น าไปสู่การปฏิบัติ 

 การบริหารความเส่ียง : จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม 
10. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 - กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 
 

 1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 60 คน ท่ีเข้า
รับการพัฒนาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้เป็นรูปธรรม 
 2. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถปฏิบัติราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความโปร่งใสไม่ทุจริต   
ทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท ำ 
 

 ที่ปรึกษำ 
  นายครรชิต  วรรณชา   ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
  นายสมาน   แก้วค าไสย์       รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด       
 
 กองบรรณำธิกำร    
           นางประไพ  ช่างสลัก        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
                นางสาวปิยะนันท์ เจริญวัฒนาวาณิชย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
                นางสาวกาญจนา รู้ยืนยง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นายชัยมงคล  อุปวงษา            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 นายวงศกร  สีลา         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   นายกฤษณพล  เวียงวิเศษ                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   นางสาววิชุดา  เวียงวิเศษ        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
          
  ผู้เรียบเรียง/จัดท ำรูปเล่ม     
   นายกฤษณพล  เวียงวิเศษ                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 




