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 สวนท่ี 1 
บทนํา 

0ความเปนมา 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี        

พ.ศ. 2546  
มาตรา 9 กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ 
(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลา  

และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ               
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

(4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน  
ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการใหเหมาะสม 

มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นในแตละปงบประมาณใหสวน 
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใช  

สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทํา 
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 ขอ 8 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ภายในกําหนดเวลา  

0วัตถุประสงคของแผน 
1. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง และเปาหมายการดําเนินงาน ของ1สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 27  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียนในสังกัด ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา นําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

0อํานาจหนาท่ี0สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553 และ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา นั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เปนหนวยงานท่ีไดรับการกําหนดใหมีข้ึน
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ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกลาว โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 
ดังนี้  
 1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงาน สถานศึกษารับทราบ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ   
การใชจายงบประมาณของหนวยงาน ดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. ศึกษาวิเคราะหวิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 6. ประสานระดมทรัพยากรตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนภารกิจและการพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 8. ประสานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสานสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 10. ประสานสงเสริม การดําเนินงานของอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา  
 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหรือตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมาย 
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ขอมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ตั้งอยูอาคารเลขที่ 46  ถนนเทวาภิบาล ตําบลในเมอืง 
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 45000 จังหวัดรอยเอ็ดตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 512 กิโลเมตร รับผิดชอบการบริหารจัดการ  การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาของพื้นที่บริการ 20 อําเภอ  ไดแก อําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตต อําเภอธวัชบุรี 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอพนมไพร  อําเภอโพนทอง อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอหนองพอก อําเภอเสลภูมิ อําเภอเมยวดี
อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเมืองสรวง อําเภอโพนทราย อําเภออาจสามารถ อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอจังหาร อําเภอเชียง
ขวัญอําเภอหนองอี และอําเภอทุงเขาหลวง  โรงเรียนในสังกัดจํานวน   60  โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,299.46 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร   

หมายเลขโทรศัพท   : 0-4351-5369, 0-4351-5657 

โทรสาร              : 0-4351-5657, 0-4351-2414  

เว็บไซตสํานักงาน             :  www.secondary27.go.th 

E-mail  address :secondary27@secondary27.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

อาณาเขต 

     จังหวัดรอยเอ็ด มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดกาฬสินธุ   
ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดยโสธร  
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดมหาสารคาม  
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โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

แบงตามอําเภอในจังหวัดรอยเอ็ด 
อําเภอเมืองรอยเอ็ด 5 โรงเรียน อําเภอทุงเขาหลวง 1 โรงเรียน 

1. โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย      1. โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 

2. โรงเรียนสตรีศึกษา  

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด อําเภอเกษตรวิสัย 4 โรงเรียน 

      4. โรงเรียนขัติยะวงษา      1.   โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ 

      5. โรงเรียนสตรีศึกษา 2      2.   โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 

      3.   โรงเรียนกูกาสิงหประชาสรรค 

อําเภอจตุรพักตรพิมาน 3 โรงเรียน      4.  โรงเรียนเหลาหลวงประชานุสรณ 

1. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  

2. โรงเรียนโคกลามพิทยาคม อําเภอสุวรรณภูมิ 6 โรงเรียน 

3. โรงเรียนดูนอยประชาสรรค      1.   โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

      2.   โรงเรียนหัวโทนวิทยา 

อําเภอธวัชบุรี 4 โรงเรียน      3.   โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

1. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม      4.  โรงเรียนชางเผือกวิทยาคม 

2. โรงเรียนธงธานี      5.   โรงเรียนทุงหลวงพลับพลาไชย 

3. โรงเรียนเมืองนอยวิทยาคม      6.   โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 

4. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  

 อําเภอโพนทราย 2 โรงเรียน 

อําเภอศรีสมเด็จ 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนทรายทองวิทยา 

     1. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา      2.   โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา 

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  รอยเอ็ด  

อําเภออาจสามารถ 3 โรงเรียน 

 1. โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 

อําเภอจังหาร 2 โรงเรียน 2. โรงเรียนหนองหมื่นถานวิทยา 

1. โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค      3. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 

2. โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร            “ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย อนุสรณ” 
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อําเภอเชียงขวัญ 2 โรงเรียน อําเภอเมืองสรวง 2 โรงเรียน 

1. โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม      1.   โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 

2. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม      2.   โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค 

  

อําเภอปทุมรัตต 2 โรงเรียน อําเภอพนมไพร 2 โรงเรียน 

1. โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม      1. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 

2. โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค      2. โรงเรียนน้ําใสวรวิทย 

  

อําเภอเสลภูมิ 6 โรงเรียน อําเภอหนองฮี 2 โรงเรียน 

1. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1.   โรงเรียนหนองฮีเจริญวทิย 

     2.   โรงเรียนเสลภูมิ 2. โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี 

     3.   โรงเรียนขวาววิทยาคาร  

     4.   โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร อําเภอโพนทอง 5 โรงเรียน 

     5.   โรงเรียนทามวงวิทยาคม      1.   โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 

     6.   โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม      2.   โรงเรียนโพนทองวิทยายน 

      3.   โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม 

อําเภอหนองพอก 3 โรงเรียน 3. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 

1. โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 4. โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม 

2. โรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา 5. โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา 

3. โรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค  

 อําเภอโพธิ์ชัย 2 โรงเรียน 

อําเภอเมยวดี 1 โรงเรียน 1. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ 

     1.   โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 2.   โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ 
 

โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบดวย 9 กลุม 2 สถาบัน และ 1 หนวย ดังนี ้ 
1. กลุมอํานวยการ  2. กลุมบริหารงานบุคคล  3. กลุมนโยบายและแผน  4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
7. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8. กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  9. กลุมกฎหมายและคดี 10. สถาบันภาษาตางประเทศ 11 สถาบันภาษาจีน  10. หนวย
ตรวจสอบภายใน  
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นายอดุลยศักดิ์  บุญเอนก 
ผอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 

โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ก.ต.ป.น. 

นายจํานงค  รมเย็น 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุม

กฎหมายและคด ี

นางปทมพร  อารีเอ้ือ 
ผูอํานวยการหนวย                   
ตรวจสอบภายใน 

นายถวาย  เจริญกรศรี 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 
 

นางศุภวรรณ  อดกลั้น 
ผูอํานวยการกลุมบริหาร            

งานบคคล 

นายอัมพร  กุลาเพ็ญ 
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

นางสาวธาริณี  มลารวม 
ผูอํานวยการกลุมสงเสริม             

การจัดการศึกษา 
 

นางวรรณภา  รําพาย 
ผูอํานวยการกลุมบริหารงาน 

การเงินและสินทรัพย 
 

นายพรมมา  พันธภิบาล 
ผูอํานวยการ         

กลุมอํานวยการ 

นางพิศมัย  หาญอาษา 
ผูอํานวยการ 

กลุมนโยบายและแผน 

นางปทุมวรรณ  เนินทอง 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุม 

พัฒนาครูและบุคลากร 

นายอัครวิทย  อังเรขพาณิชย 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุม 

สงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

นายปญจพล  แสงคําไพ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 
 

นายธนา  โดงพิมาย 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 
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สภาพการจัดการศึกษา  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม

ภารกิจในการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาใหเด็กไทยไดรับการศึกษา
อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือใหการปฏิรูป
ระบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553 โดยมี
โรงเรียนในสังกัดจําแนกตามเครือขายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 สหวิทยาเขต 60 โรงเรียน ดังนี้ 
1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา   ประกอบดวย 

1.1 โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
1.2 โรงเรียนขัติยะวงษา อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
1.3 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 

1.4 โรงเรียนธงธาน ี อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 

1.5 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 

1.6 โรงเรียนโคกลามพิทยาคม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

1.7 โรงเรียนดูนอยประชาสรรค อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

1.8 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

1.9 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

1.10 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด 

 รวม 10 โรงเรียน 5 อําเภอ 

2. สหวิทยาเขตสาเกตนคร   ประกอบดวย 
2.1 โรงเรียนสตรีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
2.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
2.3 โรงเรียนสตรีศึกษา 2  อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

2.4 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

2.5 25โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร25     อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

2.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

2.7 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

2.8 โรงเรียนเมืองนอยวิทยาคม      อําเภอธวัชบุร ี จังหวัดรอยเอ็ด 

2.9 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

 รวม 9 โรงเรียน 5 อําเภอ 
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3. สหวิทยาเขตศิลาทอง  ประกอบดวย 
3.1 25โรงเรียน6เสลภูมิพิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
3.2 25โรงเรียนเสลภูมิ25     อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
3.3 โรงเรียนขวาววิทยาคาร    อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

3.4 โรงเรียนทามวงวิทยาคม    อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

3.5 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม   อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

3.6 5โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร5        อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

3.7 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา         อําเภอโพนทอง   จังหวัดรอยเอ็ด 

3.8 โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา        อําเภอโพนทอง   จังหวัดรอยเอ็ด 

3.9 โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม   อําเภอโพนทอง   จังหวัดรอยเอ็ด 

 รวม 9 โรงเรียน 2 อําเภอ 

4. สหวิทยาเขตพัฒนวิทย  ประกอบดวย 

4.1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
4.2 24โรงเรียนโพนทองวิทยายน อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
4.3 โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม   อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 

4.4 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลยั     อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

4.5 โรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

4.6 โรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

4.7 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ   อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 

4.8 24โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 

4.9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 

 รวม 9 โรงเรียน 4 อําเภอ 

5. สหวิทยาเขตทุงกุลาทอง  ประกอบดวย 

5.1 โรงเรียน6สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6    อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
5.2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย         อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
5.3 โรงเรียน6ชางเผือกวิทยาคม6    อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

5.4 โรงเรียน6หินกองวิทยาคาร6    อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

5.5 โรงเรียนทุงหลวงพลับพลาไชย อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

5.6 โรงเรียนหัวโทนวิทยา อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

5.7 โรงเรียนทรายทองวทิยา    อําเภอโพนทราย   จังหวัดรอยเอ็ด 

5.8 โรงเรียน6สามขาทาหาดยาววิทยา อําเภอโพนทราย   จังหวัดรอยเอ็ด 

 รวม 8 โรงเรียน 2 อําเภอ 
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6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ประกอบดวย 
6.1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ     อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.2 25โรงเรียนกูกาสิงหประชาสรรค25   อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.3 โรงเรียนเหลาหลวงประชานุสรณ  อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.4 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร       อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.5 โรงเรียน6ปทุมรัตตพิทยาคม6     อําเภอปทุมรัตต   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค     อําเภอปทุมรัตต   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 
6.8 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค      อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 
 รวม 8 โรงเรียน 3 อําเภอ 

7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย  ประกอบดวย 

7.1 7โรงเรียนอาจสามารถวิทยา7         อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
7.2 โรงเรียน6โพนเมืองประชารัฐ (ดร.กอ สวัสดิพาณิชย)     อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
7.3 โรงเรียน6หนองหม่ืนถานวิทยา     อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
7.4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 
7.5 โรงเรียนน้ําใสวรวิทย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 
7.6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย    อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด 
7.7 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด 
 รวม 7 โรงเรียน 3 อําเภอ 
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ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตามภารกิจในการสงเสริม สนับสนุนกํากับติดตามการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหเด็กไทยไดรับการศึกษาอยาง

ทั่วถึงมีคุณภาพพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหการปฏิรูประบบบริหาร

และจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ จํานวน  

จํานวนอําเภอในเขตพ้ืนที่การศึกษา 20 อําเภอ 
สหวิทยาเขตเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 สหวิทยาเขต 
จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 60 โรงเรียน 

- โรงเรียนมาตรฐานสากล 26 โรงเรียน 
- โรงเรียนในฝน (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) 28 โรงเรียน 
- โรงเรียนประชารัฐ 8 โรงเรียน 
- โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) 13 โรงเรียน 

   - โรงเรียนดีประจําตําบล 8 โรงเรียน 
- โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตําบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ) 

21 โรงเรียน 

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 60 โรงเรียน 
- โรงเรียนสุจริต 60 โรงเรียน 
- สถานศึกษาพอเพียง 60 โรงเรียน 
- โรงเรียน  Active Leaning 60 โรงเรียน 
- โรงเรียนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 44 โรงเรียน 
- โรงเรียนวิถีพุทธ 60 โรงเรียน 
- โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 60 โรงเรียน 

  -  โรงเรียนจัดการเรียนการศึกษาเพ่ือการมีงานทําตามแนวทางการจัด 
     ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

39 โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 47 โรงเรียน 
- โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง 3 โรงเรียน 
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  เปนภาษาอังกฤษ EP (English Program) 

3 โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใชภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร 
และภาษาอังกฤษ(English integrated study: EIS) 

3 โรงเรียน 

- โรงเรียนที่เปนศูนย ERIC (English Resource and Instruction Center) 3 โรงเรียน 
- โรงเรียนพัฒนาหองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน 1 โรงเรียน 
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เปนภาษาอังกฤษรูปแบบ  
  (English Bilingual Education : EBE) 

1 โรงเรียน 
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รายการ จํานวน  
- โรงเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 21 โรงเรียน 
         ศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) 1 โรงเรียน 
         โรงเรียนจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 20 โรงเรียน 
- โรงเรียนพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาดวยนวัตกรรม 
   KKU Smart Learning 

15 โรงเรียน 

- โรงเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
   และสิ่งแวดลอม 

3 โรงเรียน 

- ศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ 1 โรงเรียน 
- ศูนยพัฒนาวิชาการจังหวัดรอยเอ็ด 9 ศูนย 

จํานวนโรงเรียนแยกตามขนาด 60 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 1 - 499 คน (ขนาดเล็ก) 37 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 500 – 1,499 คน (ขนาดกลาง) 13 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 1,500 – 2,499  คน (ขนาดใหญ)   5 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต  2,500 คน ขึ้นไป (ขนาดใหญพิเศษ)   5 โรงเรียน 

 

รายการ จํานวน   

จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  (รัฐบาล) 42,593 คน 

     -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 23,332 คน 

     -   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19,261 คน 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีตัวตนจริง  คน 

บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 67 คน 

     - ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 1 คน 

     - รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2 คน 

     - ศึกษานิเทศก 9 คน 

     - บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 42 คน 

            ปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 41 คน 

            ปฏิบัติงานที่โรงเรียน 1 คน 

      - ลูกจางประจํา 3 คน 

      - ลูกจางชั่วคราว 10 คน 

บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน 2,867 คน 

      - ผูอํานวยการโรงเรียน 59 คน 

      - รองผูอํานวยการโรงเรียน 60 คน 
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รายการ จํานวน  

        - ครูผูสอน 2,422 คน 

        - พนักงานราชการ 101 คน 

        - ลูกจางประจํา 79 คน 

       - ลูกจางชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) 146 คน 

- ครูธุรการ 33 คน 

- นักการภารโรง 13 คน 

- เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2 คน 

- ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน 1 คน 

- ครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4 คน 

- ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 37 คน 

- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 12 คน 

- ผูปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 26 คน 

- ครูโรงเรียนตามพระราชดําริ 3 คน 

- ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 15 คน 

ตารางแสดงวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตวัตนจริง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

ที่ กลุม 

จํานวนบุคลากร 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ชํา
นา

ญ
กา

ร
พิ

เศ
ษ 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ปฏิ
บัต

ิกา
ร 

ชํา
นา

ญ
งา

น 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา 

ลูก
จา

ง
ชั่ว

คร
าว

 

รว
มท

ั้งส
ิ้น 

1 ผอ. สพม. 27 1 - - - - - - 1 
2 รอง ผอ. สพม. 27 - 2 - - - - - 2 
3 กลุมอํานวยการ - 1 2 - 1 3 8 15 
4 กลุมบริหารงานบุคคล - 4 3 2 - - 2 11 
5 กลุมนโยบายและแผน - 3 - 3 1 - - 7 
6 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา - 2 1 3 1 - - 7 
7 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย - 3 2 - 2 - 1 8 
8 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล   

การจัดการศึกษา 
- 7 - - 1 - - 8 

9 กลุมกฎหมายและคดี - 1 1 - - - - 2 
10 หนวยตรวจสอบภายใน - 1 1 - - - - 2 
11 ปฏิบัติงานในสถานศึกษา - - - - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 27 10 8 8 3 10 64 
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สรุปจํานวนโรงเรียนและจํานวนนักเรียน 
จําแนกตามการจัดระดับการศึกษา 

 

เปดสอนระดับ 
จํานวน 

โรงเรียน นักเรียน (คน) 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 60 42,593 

รวม 60 42,593 
 

สรุปจํานวนโรงเรียนจําแนกตามเกณฑการกําหนดขนาดโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

ขนาดที่ 1 ตั้งแต 1 – 120 คน 4 

ขนาดที่ 2 ตั้งแต 121 – 200 คน 13 

ขนาดที่ 3 ตั้งแต 201 – 300 คน 9 

ขนาดที่ 4 ตั้งแต 301 – 500 คน 11 

ขนาดที่ 5 ตั้งแต 501 – 1,500 คน 13 

ขนาดที่ 6 ตั้งแต 1,501 – 2,500 คน 5 

ขนาดที่ 7 ตั้งแต 2,501 คนข้ึนไป 5 

รวม  60 

 
 

ขอมูลประมวลจากขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2562 

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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สรุปจํานวนโรงเรียนจําแนกตามเกณฑมาตรฐานการบริหารงานงบประมาณ 
และบริหารงานบุคคล 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ตั้งแต 1 – 499 คน 37 
ขนาดกลาง ตั้งแต 500 – 1,499 คน 13 
ขนาดใหญ ตั้งแต 1,500 – 2,499 คน 5 

ขนาดใหญพิเศษ ตั้งแต 2,500 คนข้ึนไป 5 
รวม 60 

 

 
 

ขอมูลประมวลจากขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2562 
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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สรุปจํานวนนักเรียนแยกตามช้ัน เพศ จํานวนหองเรียนและอัตราสวนหองเรียนตอนักเรียน 
ปการศึกษา 2562 จํานวน 60 โรงเรียน 

ระดับ/ช้ันเรียน 
จํานวนนักเรียน จํานวน

หองเรียน 

อัตราสวน 
นักเรียนตอ
หองเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 3,767 3,973 7,740 242 1:32 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 3,768 4,030 7,798 246 1:32 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3,731 4,063 7,794 247 1:32 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 11,266 12,066 23,332 735 1:32 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 2,647 4,101 6,748 224 1:30 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2,456 3,872 6,328 226 1:28 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2,385 3,800 6,185 224 1:28 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 7,488 11,773 19,261 674 1:29 

รวมทั้งสิ้น 18,754 23,839 42,593 1,409 1:30 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนแยกตามช้ัน เพศ จํานวนหองเรียน 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 60 โรงเรียน 

 
 

ขอมูลประมวลจากขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2562 
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  มุงพัฒนาใหนักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด  

ในตน มีความรูและทักษะการอานเขียนและคิดคํานวณท่ีเขมแข็งซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูและการ

ดํารงชีวิตในอนาคตและไดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใช ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National  

Educational Test : O-NET) 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระยะ 4 ป  (ปการศึกษา 2558 - 2561) 

 

ผลการประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษ  

ตามกลุมสาระการเรียนรู 2558 2559 2560 2561 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 41.64 43.55 44.86 49.25 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร 29.53 26.45 22.49 25.62 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร 35.19 33.87 30.15 33.45 

รายการที่ 4 สังคมศึกษาฯ 42.90 46.40 - - 

รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 27.00 28.17 27.71 26.63 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระยะ 4 ป  (ปการศึกษา 2558 - 2561) 

 

ผลการประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษ  

ตามกลุมสาระการเรียนรู 2558 2559 2560 2561 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 41.54 44.99 41.93 39.23 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร 21.13 20.12 18.20 21.86 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร 30.37 29.16 24.98 26.48 

รายการที่ 4 สังคมศึกษาฯ 36.62 32.23 30.68 32.00 

รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 19.35 22.38 21.45 23.63 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ัน ม.3 (O-NET)  

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560– 2561 

ผลการประเมิน 

ตามกลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย 

ปที่ผานมา 

ป 2560 

ปปจจุบัน 

ป 2561 

ผลตาง 

+ / - 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 44.86 49.25 +4.40 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร 22.49 25.62 +3.13 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร 30.15 33.45 +3.30 

รายการที่ 4 สังคมศึกษาฯ - - - 

รายการที่ 5 ภาษาอังกฤษ 27.71 26.63 -1.08 

     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มข้ึน 1 กลุมสาระการเรียนรู คือ รายการที่ 1 ภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบป

การศึกษา  2559  กับปการศึกษา 2560 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2560 – 2561 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 (O-NET) 

เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2560 – 2561 

ผลการประเมิน 

ตามกลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย 

ปปจจุบัน 

ป 2560 

ปปจจุบัน 

ป 2561 

ผลตาง 

+/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 41.93 39.23 -2.70 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร 18.20 21.86 +3.66 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร 24.98 26.48 +1.50 

รายการที่ 4 สังคมศึกษาฯ 30.68 32.00 - 

รายการที่ 5ภาษาอังกฤษ 21.45 23.63 +2.18 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดลงทุกกลุมสาระการเรียนรูเมื่อเปรียบเทียบปการศึกษา2559กับปการศึกษา 2560 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2560 – 2561 

 

ที่มาของขอมูล : ประมวลผลจากขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2562 
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4กรอบแนวคิดการจัดทําแผน4  
5จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลบริบทท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด 5 

5สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  
มีขอมูลท่ีสําคัญ ประกอบดวย 1.ศาสตรพระราชา5ของรัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           
2. 5พระบรมราโชบายดานการศึกษา 5พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว5 3.ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564)  5.คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 6.แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)  7.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  8.นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  9.นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังน ี้ 

1.  ศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  การพัฒนาดานการศึกษาของประเทศถือเปนความสําคัญเรงดวน ท่ีจําเปนตองผลักดันใหเกิดการปฏิรูปอยาง
เปนรูปธรรมทุกดาน ควบคูกันไปกับการสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดี โดยแสวงหากระบวนการกระตุน
จิตสํานึกดานคุณธรรมความดีท่ีมีอยูในตัวทุกคน ใหเกิดการพัฒนาตนเองไดในท่ีสุด 
          จากการศึกษาสถานการณทางดานคุณธรรมสังคมไทย พบวาสภาวะปจจุบันและแนวโนมในอนาคต         
พบประเด็นปญหา ความไมซ่ือสัตย คอรรัปชั่น ภาคธุรกิจยังขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ความประพฤติไม
เหมาะสมของผูนําศาสนาดานคุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษามุงเนนผลประโยชนในเชิงธุรกิจ นาเปนหวง          
ตามดวยความเทาเทียมกันทางสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน สังคมไทยมีคานิยมทางวัตถุสูง และความแตกแยกทาง
ความคิดในข้ันท่ีรุนแรง 
          โดยสรุปสถานการณประเทศไทยในอนาคตอาจมีแนวโนมท่ีแยลง หากทุกภาคสวนไมตระหนักใหความสําคัญ 
แกไขปญหาอยางจริงจังและอยางตอเนื่อง 
          การปฏิรูปดานการศึกษา จึงถือเปนอีกหนึ่งนโยบายสําคัญ ท่ีรัฐบาลเรงขับเคลื่อนโดยบูรณาการนอมนําเอา
แนวทางพระราชดํารศิาสตรพระราชามาปรับใช สรางโรงเรยีนตนแบบคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
บมเพาะเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา อยางตอเนื่องจริงจัง 
         การนอมนําเอาแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หรือการนํา
ศาสตรพระราชามาปรับใชในการพัฒนาการศึกษา เปนโจทยสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในทุกระดับตาม
ความเหมาะสม ดวยการยกระดับทําใหสถานศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบันเปนสถานท่ีท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เริ่มตั้งแตท่ี
ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต มีธรรมาภิบาล ความพอเพียงในการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด  ครูอาจารย 
ตองทําตัวใหเปนแบบอยางท่ีดี ยึดม่ันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซ่ือสัตยสุจริต รูจักประหยัด ความกตัญูรูคุณ 
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ทํางานโดยไมยอทอ และสุดทายคือความมีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงจะตองปลูกฝงให
เกิดข้ึนใหได 
          ศาสตรพระราชาสูโรงเรียน จึงเปนความสําคัญท่ีกระทรวงศึกษาธกิารควรนอมนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  2563      หนา  21 

 
2.  พระบรมราโชบายดานการศึกษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 10 

คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค การศึกษาตองสรางใหคนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 

1. มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง  
2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีระเบียบวินัย  
3. มีงานทํา-มีอาชีพ   
4. เปนพลเมืองดี 

1.  มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 
1.1   มีความรูความเขาใจตอชาติตอบานเมือง 
1.2   ยึดม่ันในศาสนา 
1.3   ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย 
1.4   มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

2.  มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีระเบียบวินัย 
  2.1  รูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด ชอบ ชั่ว ดี    
 2.2  ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม  
 2.3  ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว  
 2.4  ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง  
3.  มีงานทํา-มีอาชีพ   
 3.1  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษา ตองมุงใหเด็กและเยาวชน  
รักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 
 3.2  การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปนและมีงาน
ทําในท่ีสุด 
 3.3  ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  
4.  เปนพลเมืองดี 
 4.1  การเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของทุกคน  
 4.2  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคน มีโอกาสทําหนาท่ีเปน
พลเมืองดี 
 4.3  การเปนพลเมืองดีคือ เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทํา เชน งานอาสาสมัครงานบําเพ็ญ
ประโยชน งานสาธารณกุศลใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอ้ืออาทร 

กลุมเด็กท่ีทรงหวงใยเปนพิเศษ 
ปญหาสังคมในปจจุบัน  
1. เด็กแวน  
2. เด็กในสลัม  
สูการยกระดับเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีและปลูกฝงระเบียบวินัย เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปน 

พลเมืองดีของประเทศชาติ  
1. ลูกเสือ  
2.  ร.ด.  
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บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนองพระบรมราโชบาย 

1. สงเสริมงานพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ ร.๑๐   
2. ดําเนินการในโครงการเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีจะสนองพระบรมราโชบาย อยางจริงจัง  
3. สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และ ม.ท.ศ.  
4. สนับสนุนงานท่ีเก่ียวของกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน ดาวเทียม 

การศึกษา คือ ความม่ันคงของประเทศ  
1. สรางคนไทยใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
2. นําองคความรูไปสูการพัฒนาทองถ่ินไดอยางตรงเปาหมาย ตามความตองการของทองท่ี  

(เกาใหถูกท่ีคัน)  
3. พัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพครูและโรงเรียน เพ่ือถายทอดความรูและทัศนคติท่ีดีสูผูเรียน  

สรางพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงสูการเปนพลเมืองดีของประเทศ  
4. บรรเทาปญหาสังคมในปจจุบันโดยการบมเพาะเยาวชนใหมี ระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริยพัฒนาระบบการศึกษา   
พัฒนาระบบการศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพครู (คุณภาพ) 

2. พัฒนาโรงเรียน 

สืบสานพระปณิธานในหลวง รัชกาลท่ี 9 
1. โครงการกองทุนการศึกษา 
2. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 

3.  ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ท่ีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการ

ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ประกอบดวย 
วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะซ่ึง
เปนแนวทาง ทิศทาง วิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง 
เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจ
แหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคง  
- การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก

ระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ  
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
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- ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง 

เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร 
ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง
ครอบครัว มีความอบอุน 

- ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัย  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

ความม่ังคั่ง 
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมประเทศรายไดสูง

ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก 

ประเทศสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน  
จุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาท
สําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

- ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน 
- การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยาง 

ตอเนื่องซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

- การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบยีบของประชาคมโลก 
ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ  
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

- มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน  
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

- ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 6 ดาน ไดแก   
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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44.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 - 2564) 

4กรอบวิสัยทัศน 
6จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 โดยหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการ
เปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได ปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง   มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคม
อยูรวมกันอยางมี ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาวของประเทศ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

4การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ 
6กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึนประเทศไทย 6 
6เปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของ 6 
6ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
6และเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4เปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย 5 เปาหมาย ดังนี้ 
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  
5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

4ยุทธศาสตรของแผนพัฒนา 4เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัย  
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค  
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5.  คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 จากสภาพปญหาในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ในสวนภูมิภาคท้ังในดานโครงสรางขององคการ ดาน
ระบบบริหารจัดการ และดานบุคลากรท่ีเก่ียวของซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซ่ึง
เปนทรัพยากรมนุษยและกําลังคนท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนและการพัฒนา
ดานการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แมท่ีผานมาไดมีความพยายามในการแกไข
ปญหาดวยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมาแลวหลายฉบับ แต
โดยเหตุท่ีสภาพปญหาการจัดการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคมีความซับซอนและสั่งสมมาเปนเวลานาน จึงเปน
เหตุใหตองมีการกําหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือใหปญหา โดยสวนใหญไดรับการแกไขโดยเร็ว เพ่ือประโยชน
ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับท่ีไดรับความเห็นชอบจากประชามติไดบัญญัติไว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ        
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคําสั่งเพ่ือปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในสวนภูมิภาค 
โดยใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 18 ภาค  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี  
 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 18 ภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทําหนาท่ี
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือ
และบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีนั้นๆ และ
ใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1. กําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการ 
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคล และชุมชน     
ในแตละพ้ืนท่ี 

2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
3. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ี 

รับผิดชอบ 
4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
5. ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนาอยาง          

บูรณาการในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 
6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของ 
กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการ           
ตามอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ังปฏิบัติงานราชการ           
ท่ีเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
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2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
3. สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือหนวยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
4. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
6. ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก 

ระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการหรือ 

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9. สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
10. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติ  

ภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตางๆ ในจังหวัด 
      ในแตละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยยอวา “กศจ.” ประกอบดวย 

1. ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
2. ศึกษาธิการภาคในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนรองประธานกรรมการ 
3. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการ  

อาชีวศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และผูแทนสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนกรรมการ 

4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหกคน ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้ง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามขอ 2 โดยอยางนอยตองมีผูแทนองคกรภาคเอกชน ผูแทนองคกร
วิชาชีพ และผูแทนภาคประชาชน ดานละหนึ่งคน 

5. ศึกษาธิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 
6. รองศึกษาธิการจังหวัด เปนผูชวยเลขานุการ 
กศจ.อาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไมเกินสองคนเปน 

ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
  กศจ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

1. อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. กําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3. พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
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4. พิจารณาและใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
6. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงาน และ 

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7. วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา 
8. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค          

เพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
9. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปนเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของ  

กศจ. ซ่ึงอยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยใหนําองคประกอบของ อกศจ. มาบังคับใชโดยอนุโลมในการเสนอและการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ ความคุมคา ความประหยัด ความรวดเร็วและไม
เปนการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมจําเปน 

10.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมายให กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยยอวา “อกศจ.” เพ่ือ
ชวยเหลือหรือกลั่นกรอง งานใหแก กศจ. เก่ียวกับการบรรจุ การแตงตั้ง การโยกยาย การดําเนินการทางวินัย การ
กําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ให อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย  

1. กรรมการใน กศจ. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานอนุกรรมการ 
2. กรรมการใน กศจ. จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ 
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน

เปนอนุกรรมการ 
4. ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมิไดเปนกรรมการใน กศจ. จํานวนไมเกินสามคน เปนอนุกรรมการ 
5. ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเปน กศจ. อาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน   

ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการได 

  ใหศึกษาธิการจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด อยูภายใตการกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานท่ีเก่ียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และใหมีรองศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือชวยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคน 
  ใหศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ใหศึกษาธิการจังหวัดดํารงตําแหนงเทียบกับขาราชการพลเรือน
สามัญประเภทอํานวยการระดับสูง และผูท่ีจะดํารงตําแหนงศึกษาธิการจังหวัดตองเปนผูท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
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ประเภทผูบริหารการศึกษาหรือเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีรองศึกษาธิการภาคอยูกอนวันท่ีคําสั่งนี้ใช
บังคับ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตาม
มาตรา 53(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ใหมีศึกษาธิการ
จังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 
6.  แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
กรอบวิสัยทัศน  

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  
ยุทธศาสตร เปาหมาย  

แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน และแนวคิดการจัด
การศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้ 

1.1 คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ี 
พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 1 .3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม  
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้ 

2.1 กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน  
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมาย ดังนี้ 
3.1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและ

มาตรฐาน  
3.4 แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ

เขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลติครู อาจารย และบคุลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล  
3.7 คร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา มีเปาหมาย ดังนี้ 

4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวง 
4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีเปาหมาย ดังนี้ 
5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการ 
5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม 

จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  
5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได  
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี   
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน  

สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ 

และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ  
 

7.  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
กระทรวงศึกษาธกิาร ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) 

โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบ ในการดําเนินงาน และสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 
2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจรยิธรรม มีภูมิคุมกันตอการ 

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
3. มีองคความรู เทคโนโลย ีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
4. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก 
5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 
6. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป 
7. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 
8. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาย ุ15-17 ป 
9. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน 
10. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
8. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักการ 
     1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปนการศึกษาตลอดชีวิต  
     2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีวาการการะ
ทรวงศึกษาธิการ     ใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีภูมิภาคใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตามนโยบายรัฐ 

ระดับมัธยมศึกษา มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้ 
      1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร ( STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
     2. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการมีงานทํา เชน 
ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก  

 การขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ 
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ 

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจายงบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
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2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและการบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมาย         

ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 
5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรกําลังตามความจําเปน  

ใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค  
6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยจัด  

การศึกษา 
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.... โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอ้ือตอการ 

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพ้ืนท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน  

เชน จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสารอธิบายทําความเขาใจท่ี
ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองคความรูและทักษะในดาน
พหุปญญาของผูเรียน 

10.  ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิภารภาค มีบทบาทหนาท่ีตรวจราชการ ติดตาม  
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วิสัยทัศน  

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ ในการแขงขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21  
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทาง การศึกษาอยางท่ัวถึง

และเทาเทียม  
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0  
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เปาหมาย  

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ       
อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ   

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ  มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง  พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล 
นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส  และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

 
นโยบาย 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ  
นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ             

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ไดทําการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน โดยใชเทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
ยุทธศาสตร จุดเนน มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยท่ีประชุมไดรวมกันกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ซ่ึงมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เปนองคกรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา นอมนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2.  พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมี ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
3.  พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
4.  ลดความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
5.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาประสงค 
1. ผ ูเร ียน มีทักษะความรู ความค ิดร ิเริ่มสร างสรรค  และค ุณล ักษณะของผ ูเร ียนในศตวรรษท่ี 21  

ม ีส ุขภาวะท่ีเหมาะสมตามว ัย ม ีความสามารถในการ พ ึ่งพาตนเอง และปรับตัวตอการเปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
2. ผ ูเร ียนทุกคนได ร ับการศ ึกษาอย างเทาเท ียม และม ีค ุณภาพมาตรฐาน 
3. ครู ม ีจ ิตวิญญาณของความเป ็นครู ม ีความแม นยำทางว ิชาการ จ ัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ตอบสนองผูเรียนเป ็นรายบคุคล เปนผ ูสรางสรรคนวตักรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 
4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศในความคิดเชิงกลย ุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำ 

มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบมีสวนรวม 
  5. สถานศ ึกษา ม ีความสามารถในการบร ิหารจ ัดการเร ียนรู ร วมม ือก ับช ุมชน ภาคเอกชนและ 

ผ ูเก่ียวข องในการจ ัดการศ ึกษาระด ับพ ื้นท่ี จ ัดสภาพแวดล อมในโรงเร ียนเพ ื่อการเร ียนรู ในทุกมิติ   สามารถสราง
นวัตกรรมในการจัดการเรียนไดอยางเหมาะสม  
 



แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  2563      หนา  34 

 
 

 

6. สำนักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป ็นสำน ักงานแหงนวัตกรรม 
ยุคใหมใชขอมูลสารสนเทศและการว ิจยั ในการขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีการ        
กำก ับ ติดตาม ประเม ินและรายงานผลอยางเปนระบบ 

7. กระจายอํานาจการ บร ิหารงานและการจ ัดการศ ึกษาให สถานศ ึกษา บร ิหารเชงิบ ูรณาการ         
ม ีระบบข อม ูลสารสนเทศท่ีม ีประส ิทธิภาพ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กําหนดกลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

นโยบาย 
นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตรงตามสายงาน 
นโยบายท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ   และ

เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการแบบมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

 

นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้  
1.1  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัด

กระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
1.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 

สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1.3  รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา          
พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง 
 

กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวยตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

2.1  รอยละ 100 ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตาม 
หลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

2.2  รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม  
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กลยุทธท่ี 3  จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวยตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

3.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริม  
สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การสรางเสริม 
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ใหมีทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบคุคล 

1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ 
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม  
  1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ        
มีทักษะอาชีพตามความตองการ และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ 
นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

 2.1  รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม สติปญญา มี
พัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

 2.2  รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห 
 2.3  รอยละ 70 ของผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
 2.4  รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3  
 2.4  รอยละ 80  ของผูเรียนมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรู 
 2.5  รอยละ 50 ของผูเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน     

O-NET มากกวารอยละ 50  ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
 2.6  รอยละ 80 ของผูเรียนไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 
 2.7  รอยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหผูเรียนผานกิจกรรมการปฏิบัติ (Active Learning) 
 2.8  รอยละ 40 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 
กลยุทธท่ี 3  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพ มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 
 3.1  รอยละ 100 ของผูเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบ

อาชีพ 
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 3.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

 3.3  รอยละ 100 ของผูเรียนมีสุขภาวะดีทุกชวงวัย 
 3.4  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบปองกันและแกปญหาในสถานศึกษา  
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดังตอไปนี ้
 4.1  รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
 4.2  รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี

ความสามารถพิเศษดานตางๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี  
กลยุทธท่ี 5 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการและความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

1.1 รอยละ 100 ของผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform 
1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษา จัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเองผาน           

Digital Platform 
 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตรงตามสายงาน 

กลยุทธท่ี 1  สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 
ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป  
1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการพัฒนา                   

ในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
  1.3  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน 
 กลยุทธท่ี 2  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 
  2.1  รอยละ 100 ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.2  รอยละ 100 ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคล 

กลยุทธท่ี 3  นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

 3.1  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

 3.2  รอยละ 100 ของบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology 
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นโยบายท่ี 4   ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ  และเสมอ
ภาค ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี 1  รวมมือกับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

1.1 รอยละ 100 ของเด็กวัยเรียนไดเขารับการศึกษา 
1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีจํานวนเด็กออกกลางคันลดลง 
1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการ 

แนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
  1.4  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช
วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธท่ี 2  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัด ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 
  2.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีกรอบมาตรฐานการศึกษา  
  2.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษาผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามกําหนด  
  กลยุทธท่ี 3  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม ประกอบดวย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 
  3.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณใหกับสถานศึกษา และผูเรียนอยางเหมาะสม 
  3.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษา และผูเรียน ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูอยางเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธท่ี 4  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 
  4.1  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมตอกับ
โครงขายอินเตอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
  4.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษามี Digital Device สําหรับใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ของผูเรียน และเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   
นโยบายท่ี 5   พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการแบบมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

กลยุทธท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          
และสถานศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

 1.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 1.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินภายนอก มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 
 1.3  สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
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กลยุทธท่ี 2  สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

 2.1  สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีเครือขายความรวมมือและบริหาร
จัดการแบบบูรณารวมกับทุกภาคสวน 

 2.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  
กลยุทธท่ี 3  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน   

ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี ประกอบดวยตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ดังตอไปนี้ 

 3.1  มีรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 3.2  มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ  
 3.3  มีรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพ  
 3.4  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3.5  จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
 3.6  รอยละ 60 ของผูเรียนท่ีอยูโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
กลยุทธท่ี 4  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ตั้งแต
ขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือให
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความถนัด และความสามารถ ประกอบดวย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

4.1  รอยละ 100 ของสถานศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชวางแผนการจัด 
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ  
นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทฺธิภาพ 
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ส่วนท่ี 3  
 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ท่ี รายการ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

1 
งบบริหารสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     งบบริหารสํานักงาน งบรายจ่ายประจํา   
 

 
3,928,008 

 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
 (รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผ่านกลุ่ม
นโยบายและแผน เพ่ือนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เขต 27 พิจารณาอนุมัติ)   
 

 
6,071,992 

 
 
 

 

   2.1 งบประมาณโครงการตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
จําแนกตามนโยบาย  
   นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง             
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5,064,920 
 
496,740 

 
 
6 

   นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1,436,790 
10 

   นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน 

821,430 
13 

   นโยบายที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ เสมอภาค   
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 

62,620 

3 

   นโยบายที่ 5 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
แบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2,247,340 
14 

  2.2 งบประมาณโครงการสําคัญจําเป็นเร่งด่วนตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

1,007,072 

 

รวม 10,000,000 
 

46 
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1. งบบริหารจดัการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 เพ่ือใช้บริหารจัดการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จํานวน  3,928,008 บาท               

(สามล้านเก้าแสนสองหม่ืนแปดบาทถ้วน)  โดยจําแนกรายจ่าย ดังนี้ 

ท่ี รายการ 

ปีงบประมาณ  2562 ปีงบประมาณ 
2563 

(งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว้) 

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 200,000 82,720 100,000 
2 ค่าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก และค่าพาหนะไปราชการ  800,000 630,691.50 640,000 
3 ค่าประกันภัยรถยนต์  60,000 48,355.44 50,000 
4 ค่ากําจัดสิ่งปฏกิูล 40,000 24,200 40,000 
5 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 500,000 500,000 500,000 
6 ค่าวัสดุสํานักงาน  650,000 724,696 725,000 
7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000 300,000 300,000 
8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 100,000 93,610 95,000 
9 ค่าซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองปรบัอากาศ 60,000 26,600 60,000 
10 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  (จํานวน 7+2+1 คน) 889,560 889,560 694,008 

รวม 6,276,000 4,493,544.94 3,204,008 
ข ค่าสาธารณูปโภค    
1 ค่าไฟฟ้า 550,000 395,412.11 550,000 
2 ค่าโทรศัพท์ 60,000 49,406.56 60,000 
3 ค่าพัสดุไปรษณีย์ 64,000 94,280 64,000 
4 ค่านํ้าประปา 50,000 39,749.19 50,000 

รวม 724,000 578,847.86 724,000 
รวมท้ังส้ิน 7,00,000 5,072,392.80 3,928,008 

หมายเหตุ  รายการ ก 1 – 9 และรายการ ข 1 - 4  การใช้จ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายทกุรายการ 
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบประมาณโครงการตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย)  
เพื่อดําเนินการให้สอดรับตามยุทธศาสตร์ชาติ ,กระทรวงศึกษาธิการ ,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 จํานวน 5,064,920 บาท  (ห้าล้านหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  จําแนกรายไตรมาส ดังนี้ 

ที่ โครงการ 

(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27              

พิจารณาอนุมตัิดําเนินการ)  

งบประมาณจาํแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดําเนินการ 

ในไตรมาส 

ที่ 1 

ดําเนินการ 

ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดําเนินการ 

ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ที่ 4 

1 รณรงค์ ป้องกนั แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล         
“เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สุจริต”   

- - 260,000 - 260,000 

2 กิจกรรมวันสําคัญ ปีงบประมาณ 2563 14,000 9,000 11,500 8,500 43,000 

3 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 23,400 23,400 23,400 23,400 93,600 

4 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  27 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

7,335 7,335 7,335 7,335 29,340 

5 ประเพณงีานปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ  2563 100,000 - - - 100,000 

6 ประเพณงีานบุญผะเหวด  ประจําปีงบประมาณ  2563 - 14,500 - - 14,500 

7 ประเพณงีานสงกรานต์  ประจําปีงบประมาณ  2563 - - 40,000 - 40,000 

8 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการเกษียณอายุราชการ   
ประจําปงีบประมาณ  2563   

- - - 64,250 64,250 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2563     หน้า  42 

 

แผนปฏบิัติการประจําปีงบประมาณ  2563     หน้า  42 

ที่ โครงการ 

(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27              

พิจารณาอนุมตัิดําเนินการ) 

งบประมาณจาํแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดําเนินการ 

ในไตรมาส 

ที่ 1 

ดําเนินการ 

ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดําเนินการ 

ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ที่ 4 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ        
แนวใหม่  (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

- 80,540 - - 80,540 

10 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา สพม. 27 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563- 2567 (แผน 5 ปี) 

- - 19,000 - 19,000 

11 ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  ประจําปีงบประมาณ 2563 - 24,000 - - 24,000 

12 คัดเลือกผลงานบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล MOE 
AWARDS 

3,500 - - - 3,500 

13 ประชุมเชิงปฎบิัติการการดําเนินงานและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เหล้า บุหรี่ในสถานศึกษา 

- 25,000 - - 25,000 

14 อบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 39,300 39,300  78,600 

15 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 - - 477,000   477,000  

16 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 6,700 12,800 - 500 20,000 

17 นิเทศ ติดตาม นักเรียนผู้รับทุนการศึกษา - - 15,000 5,000 20,000 

18 สิ่งแวดล้อมสวยด้วยมือเรา                        - 85,000 10,000 5,000 100,000 
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ที่ 
โครงการ 

(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27              

พิจารณาอนุมตัิดําเนินการ) 

งบประมาณจาํแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 1 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ที่ 4 

19 จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน   “มัธยมศึกษา 101 เกมส์” 200,000 - - - 200,000 
20 การคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต            
- - 11,310 11,310 22,620 

21 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

- - - 11,340 11,340 

22 แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 57,800 - - - 57,800 
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะผู้นํา(สภานักเรียน) - - 16,000 - 16,000 
24 ประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. 10,500 10,500 10,500 10,500 42,000 

25 จัดทําแผนปฏบิัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 260,000 - - 260,000 
26 ประชุมเชิงปฏบิัติการจัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563  - - 52,000 - 52,000 
27 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการทํางานใน สพม.27 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 
28 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของครตู่างชาติ 18,300 17,600 17,600 21,500 75,000 
29 ปรับปรุงระบบแม่ข่ายและพัฒนาระบบเว็บไซต์ - - 50,000 - 50,000 
30 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา - - 120,400 - 120,400 
31 อบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพแก่สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่  
- - - 30,000 30,000 

32 การดําเนินงานของ (ก.ต.ป.น.) - 57,000 10,265 46,735 114,000 
33 โรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนในประเทศอาเซียน (ASEAN Buddy School)  - 10,000 25,000 15,000 50,000 
34 อบรมปฏิบัติการขยายผลโครงการ Boot Camp  - - - 153,540 153,540 
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ที่ โครงการ 

(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27              

พิจารณาอนุมตัิดําเนินการ)  

งบประมาณจาํแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดําเนินการ 

ในไตรมาส 

ที่ 1 

ดําเนินการ 

ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดําเนินการ 

ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ที่ 4 

35 ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล - - 34,100 34,100 68,200 

36 การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝ่าย - - 104,000 96,000 200,000 

37 การพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยกระบวนการ  PLC    - - 60,000 - 60,000 

38 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็กฯ - - 66,625 66,625 133,250 

39 ประกวดแข่งขนักิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์       
แห่งชาติ ประจําปี 2563 

- - 100,000 - 100,000 

40 พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นวิถีพุทธชั้นนําฯ - 34,000 - 42,000 76,000 

41 ขับเคลื่อน“ศาสตร์พระราชา” สู่สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืนฯ 199,240 - - - 199,240 

42 ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับผู้บรหิารโรงเรียน 1,050 301,500 7,450 - 310,000 

43 บริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปี 2562 1,200 - - - 1,200 

44 อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุฯ  - 50,000 - - 50,000 

45 ฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินและการบัญชีฯ - 50,000 - - 50,000 

46 การตรวจสอบภายในสถานศึกษา  ประจําปีงบประมาณ  2563 17,500 17,500 17,500 17,500 70,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น       910,525    1,378,,975    1,855,285      920,135    5,064,920  
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โครงการตามภารกิจกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  
จําแนกเป็นรายนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 กิจกรรมวันสําคัญ 43,000 อํานวยการ 61-64 

2 ประเพณีงานปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2563 100,000 อํานวยการ 71-72 

3 ประเพณีงานบุญผะเหวด 14,500 อํานวยการ 73-74 

4 ประเพณีงานสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ 2563 40,000 อํานวยการ 75-76 

5 สิ่งแวดล้อมสวยด้วยมือเรา 100,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 109-112 

6 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน 199,240 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 192-196 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     496,740  สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดรอ้ยสี่สิบบาทถ้วน 

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 ประชุมเชิงปฎบิัติการการดําเนินงานและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า 

บุหรี่ในสถานศกึษา 

25,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  92-94 

2 อบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 78,600 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  95-97 

3 ลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 477,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  98-101 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  (-ต่อ-) 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

4 จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษา เกมส์” ประจําปีการศึกษา 2562 200,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 113-115 

5 อบรมปฏิบัติการขยายผลโครงการ Boot Camp 153,540 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ  166-168 

6 ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 68,200 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ  169-171 

7 การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย 200,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 172-176 

8 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็กฯ 133,250 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ  180-181 

9 ประกวดแข่งขนักิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์          
ประจําปี 2563 

100,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ  182-185 

10 บริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปี 2562 1,200 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 200-202 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,436,790 หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการเกษียณอายุราชการ   
ประจําปงีบประมาณ  2563   

64,250 อํานวยการ 77-79 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ        
แนวใหม่  (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

80,540 บริหารงานบุคคล 80-82 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา สพม. 27 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563- 2567 (แผน 5 ป)ี 

19,000 บริหารงานบุคคล  83-86 

4 ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  ประจําปีงบประมาณ 2563 24,000 บริหารงานบุคคล  87-89 
5 คัดเลือกผลงานบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS 3,500 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 90-91 
6 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
11,340 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 120-122 

7 แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 57,800 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 123-126 
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาวะผู้นํา(สภานักเรียน) 16,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 127-129 
9 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของครตู่างชาติ 75,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 142-145 
10  การพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยกระบวนการ  PLC    60,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 177-179 
11  ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับผู้บรหิารโรงเรียน 310,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 197-199 
12  อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุฯ 50,000 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 203-205 
13 ฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินและการบัญชีฯ 50,000 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 206-209 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  821,430 แปดแสนสองหมืน่หนึง่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน 
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นโยบายที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 20,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 102-105 
2 นิเทศ ติดตาม นักเรียนผู้รับทุนการศึกษา 20,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 106-108 
3 การคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต            
22,620 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 116-119 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 62,620 หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน 
 

นโยบายที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งเนน้การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 รณรงค์ ป้องกนั แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ 260,000 อํานวยการ 51-60 
2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 93,600 อํานวยการ  65-67 
3 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต  27 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
29,340 อํานวยการ  68-70 

4 ประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. 42,000 นโยบายและแผน 130-131 
5 จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 260,000 นโยบายและแผน  132-135 
6 ประชุมเชิงปฏบิัติการจัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563   52,000 นโยบายและแผน  136-138 
7 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สพม.27 1,000,000 นโยบายและแผน 139-141 
8 ปรับปรุงระบบแม่ข่ายและพัฒนาระบบเว็บไซต์ 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 140-147 
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา 120,400 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 148-153 
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นโยบายที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งเนน้การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (-ต่อ-) 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

10 อบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพแก่สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายนอกรอบสี่ 

30,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 154-158 

11 การดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา     
้

114,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 159-162 
12 โรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนในประเทศอาเซียน (ASEAN Buddy School) 50,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 163-165 
13 พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นวิถีพุทธชั้นนําฯ 76,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 186-191 
14 การตรวจสอบภายในสถานศึกษา  ประจําปีงบประมาณ  2563 70,000 ตรวจสอบภายใน 210-213 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,247,340 สองล้านสองแสนสี่หมืน่เจ็ดพันสามรอ้ยสีส่ิบบาทถ้วน 
  

แผนภมูิแสดงค่าร้อยละของงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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สวนท่ี 4 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิตการให 
บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในแตละปงบประมาณ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผน       
สูการปฏิบัติ ดังนี้ 

กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร
กลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ซ่ึงมีท้ังงบประมาณในสวนของกลุมงาน
ตางๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และสถานศึกษาในสังกัด  

2. งบประมาณดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ไดจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามกรอบ        

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณป 2563 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือใชบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนคาใชจายในการบริหารจัดการ
สํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการตามกลยุทธ 
จุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ   
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และดําเนินการพัฒนาองคความรูจาก Best Practice ท่ีปรากฏหรือปฏิบัติแลวเปนเลิศ 
และประสบความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถใหหนวยงาน/บุคลากรในสังกัดและหนวยงานอ่ืน นําไปปรับใช
หรือประยุกตใชเพ่ือใหการดําเนินงาน ผลงาน ประสบความเปนเลิศและเปนท่ียอมรับ 

3. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสถานศึกษา เชน เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดสรรใหสถานศึกษาใน
กลุมเปาหมายตามโครงการ เชน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล โรงเรียนสุจริต 
โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือใหสถานศึกษาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีไดรับ 

ปจจัยสูความสําเร็จ 
1. การมีสวนรวมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตลอดจนยุทธศาสตรและกลยุทธในการ
ปฏิบัติงาน  

2. การสื่อสารทิศทางองคกรท้ังนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ จุดเนน และเปาหมายการพัฒนา          
ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง  

3. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบ ท้ังเจาภาพหลัก เจาภาพรอง   
พรอมกําหนดบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน  
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4. การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกร เพ่ือกําหนดกลยุทธ เปาหมายในการพัฒนา และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ซ่ึงมุงสูเปาหมายสุดทาย คือการพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ       
ตามศักยภาพอยางเทาเทียมกัน  

5. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกําหนด อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   

โดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ  
7. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปสู

สาธารณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
8. นําผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ เผยแพรประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 
2. จัดโครงสรางกระบวนการทํางานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก เจาภาพรอง 

และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 
4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยติดตาม

ความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึง่ป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัตงิานประจาํป            

สูสาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ
มีนาคม 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สงแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให สพฐ. และโรงเรียนในสังกัด และแจงใหโรงเรียนในสังกัด
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 

มีนาคม 2563 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
กันยายน 2563 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (เมษายน 2562 – กันยายน 2563) 
พฤศจกิายน 2563 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท้ังนี้การบริหารงบประมาณไดคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด 
สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยการดําเนินงานถูกตอง
ตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง 
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