
 



คํานํา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   เพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา   โดยมีสาระสําคัญ 
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนนการดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จแผนงาน 
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม  และงบประมาณ   โดยมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติการ 
ประจาํป  กับนโยบายของรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27  โดยกําหนดกลยุทธท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทาง
การศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัด 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา ท่ียั่งยืน  

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จ  
ท่ีกําหนดไวตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาค  
สวนในการกํากับ ระดมสรรพกําลังรวมกันผลักดันแผนสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
ท่ีตั้งไว  รวมท้ังยังเปนกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา  
โดยมุงสูเปาหมายสุดทาย คือ การพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
ตามศักยภาพอยางเทาเทียมกัน 
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สวนท่ี 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

ความเปนมา 
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 
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ภายในกําหนดเวลา  

วัตถุประสงคของแผน 
1. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง และเปาหมายการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา รอยเอ็ด  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนในสังกัด ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการ
ปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา นําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อํานาจหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปนหนวยงานท่ีไดรับการกําหนดใหมีข้ึน
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกลาว โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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กระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ. 2546   กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546    และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
พ.ศ. 2553 ดังนี้  
 1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของ
ทองถ่ิน 

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

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. ศึกษาวิเคราะหวิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนภารกิจและการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 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 
ท่ีตั้ง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ตั้งอยูอาคารเลขท่ี 46  ถนนเทวาภิบาล ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 45000 จังหวัดรอยเอ็ดตั้งอยูตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 512 กิโลเมตร รับผิดชอบการ
บริหารจัดการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาของพ้ืนท่ีบริการ 20 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
รอยเอ็ด อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตต อําเภอธวัชบุรี อําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอพนมไพร อําเภอ
โพนทอง อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอหนองพอก อําเภอเสลภูมิ อําเภอเมยวดีอําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเมืองสรวง 
อําเภอโพนทราย อําเภออาจสามารถ อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญอําเภอหนองฮี และ
อําเภอทุงเขาหลวง โรงเรียนในสังกัดจํานวน 60 โรงเรียนมีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 8,299.46 ตารางกิโลเมตร 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 

การติดตอประสานงาน 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย                     โทร. 043-515369 ตอ 101 
กลุมนโยบายและแผน                                      โทร. 043-515369 ตอ 102 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                            โทร. 043-515369 ตอ 103 
กลุมบริหารงานบุคคล โทร. 043-515369 ตอ 104 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      โทร. 043-515369 ตอ 105 
กลุมอํานวยการ                                           โทร. 043-515369 ตอ 106 
กลุมกฎหมายและคด ี โทร. 043-515369 ตอ 107 
หนวยตรวจสอบภายใน                                  โทร. 043-515369 ตอ 108 
สํานักผูอํานวยการ                                        โทร. 043-515369 ตอ 109 
รับ-สงหนังสือราชการ  โทร. 043-515369 ตอ 110 
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อาณาเขต  จังหวัดรอยเอ็ด มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 
        ทิศเหนือ           ติดตอกับ  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดกาฬสินธุ   
        ทิศใต  ติดตอกับ   จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร 
        ทิศตะวันออก ติดตอกับ   จังหวัดยโสธร 
        ทิศตะวันตก ติดตอกับ   จังหวัดมหาสารคาม 

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
แบงตามอําเภอในจังหวัดรอยเอ็ด 

อําเภอเมืองรอยเอ็ด 5 โรงเรียน อําเภอทุงเขาหลวง 1 โรงเรียน 

1. โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย     1. โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 

2. โรงเรียนสตรีศึกษา อําเภอเกษตรวิสัย 4 โรงเรียน 

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด     1. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ 

      4. โรงเรียนขัติยะวงษา     2. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 

      5. โรงเรียนสตรีศึกษา 2     3. โรงเรียนกูกาสิงหประชาสรรค  

อําเภอจตุรพักตรพิมาน 3 โรงเรียน     4. โรงเรียนเหลาหลวงประชานุสรณ   

     1. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อําเภอสุวรรณภูมิ 6 โรงเรียน      

     2. โรงเรียนโคกลามพิทยาคม     1. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

     3. โรงเรียนดูนอยประชาสรรค     2.  โรงเรียนหัวโทนวิทยา 

อําเภอธวัชบุรี 4 โรงเรียน     3.   โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

1. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม     4.  โรงเรียนชางเผือกวิทยาคม 

2. โรงเรียนธงธานี     5.   โรงเรียนทุงหลวงพลับพลาไชย 

3. โรงเรียนเมืองนอยวิทยาคม     6.   โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 

4. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย         
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   อําเภอศรีสมเด็จ 2 โรงเรียน อําเภอโพนทราย 2 โรงเรียน 

    1. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา      1. โรงเรียนทรายทองวิทยา 

    2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด        2. โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา 

อําเภอจังหาร 2 โรงเรียน อําเภออาจสามารถ 3 โรงเรียน 

    1. โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค      1. โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 

    2. โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร      2. โรงเรียนหนองหมื่นถานวิทยา 

อําเภอเชียงขวัญ 2 โรงเรียน      3. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 

    1. โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม         “ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชยอนุสรณ” 

    2. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อําเภอเมืองสรวง 2 โรงเรียน 

อําเภอปทุมรัตต 2 โรงเรียน      1. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 

     1. โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม      2. โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค 

     2. โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค อําเภอพนมไพร 2 โรงเรียน 

อําเภอเสลภูมิ 6 โรงเรียน      1. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 

    1. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม      2. โรงเรียนน้ําใสวรวิทย 

    2. โรงเรียนเสลภูมิ อําเภอหนองฮี 2 โรงเรียน    

    3. โรงเรียนขวาววิทยาคาร       1. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย 

    4. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร       2. โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี 

    5. โรงเรียนทามวงวิทยาคม อําเภอโพนทอง 6 โรงเรียน 

    6. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวทิยา 

อําเภอหนองพอก 3 โรงเรียน      2. โรงเรียนโพนทองวิทยายน 

    1. โรงเรียนหนองพอกวิทยาลยั      3. โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม 

    2. โรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา         4. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 

    3. โรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค        5. โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม 

อําเภอเมยวดี 1 โรงเรียน      6  โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา 

.    1. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  อําเภอโพธิ์ชัย 2 โรงเรียน    

      1. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ 

      2. โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ 
 

   

โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ประกอบดวย 9 กลุม  1 หนวย ดังนี ้  
1. กลุมอํานวยการ 2. กลุมบริหารงานบุคคล 3. กลุมนโยบายและแผน 4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   
5. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   
7. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  8. กลุมพัฒนาครู 
และบคุลากรทางการศึกษา  9. กลุมกฎหมายและคดี  10.  หนวยตรวจสอบภายใน  
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นายอดุลยศักดิ์  บุญเอนก 
ผอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

 

โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ก.ต.ป.น. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

นายจํานงค  รมเย็น 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุม

กฎหมายและคด ี

นางปทมพร  อารีเอ้ือ 
ผูอํานวยการหนวย                   
ตรวจสอบภายใน 

นายถวาย  เจริญกรศรี 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด 
 

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 

นางมธุวลี  จันโทมุข 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุม 

พัฒนาครูและบุคลากร 

นายอัครวิทย  อังเรขพาณิชย 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุม 

สงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

นายธนา  โดงพิมาย 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด 
 

นายยอดรัก บุรวัฒน 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด 
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สภาพการจัดการศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  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 โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร     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 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
3.2 โรงเรียนเสลภูม ิ    อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
3.3 โรงเรียนขวาววิทยาคาร    อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

3.4 โรงเรียนทามวงวิทยาคม    อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

3.5 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม   อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

3.6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร        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 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 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 โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด 

4.9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 

 รวม 9 โรงเรียน 4 อําเภอ 

5. สหวิทยาเขตทุงกุลาทอง  ประกอบดวย 
5.1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล    อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
5.2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย         อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
5.3 โรงเรียนชางเผือกวิทยาคม    อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

5.4 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร    อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

5.5 โรงเรียนทุงหลวงพลับพลาไชย อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

5.6 โรงเรียนหัวโทนวิทยา อําเภอสวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

5.7 โรงเรียนทรายทองวทิยา    อําเภอโพนทราย   จังหวัดรอยเอ็ด 

5.8 โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา อําเภอโพนทราย   จังหวัดรอยเอ็ด 

 รวม 8 โรงเรียน 2 อําเภอ 
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6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ประกอบดวย 
6.1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ     อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.2 โรงเรียนกูกาสิงหประชาสรรค   อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.3 โรงเรียนเหลาหลวงประชานุสรณ  อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.4 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร       อําเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดรอยเอ็ด 
6.5 โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม     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 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา         อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
7.2 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ (ดร.กอ สวัสดิพาณิชย)     อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
7.3 โรงเรียนหนองหม่ืนถานวิทยา     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 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามภารกิจ 
ในการสงเสริม สนับสนุนกํากับติดตามการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหเด็กไทยไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงมี
คุณภาพพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหการปฏิรูประบบบริหารและจัด
การศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ จํานวน  
จํานวนอําเภอในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 20 อําเภอ 
สหวิทยาเขตเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 สหวิทยาเขต 
จํานวนโรงเรียนท้ังสิ้น 60 โรงเรียน 

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

   - โรงเรียนดีประจําตําบล 8 โรงเรียน 
- โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษา (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 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 
     ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

39 โรงเรียน 

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

3 โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใชภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และ
ภาษาอังกฤษ(English integrated study: EIS) 

3 โรงเรียน 

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

1 โรงเรียน 

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

15 โรงเรียน 
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- โรงเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
   และสิ่งแวดลอม 

3 โรงเรียน 

- ศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ 1 โรงเรียน 
- ศูนยพัฒนาวิชาการจังหวัดรอยเอ็ด 9 ศูนย 

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

รายการ จํานวน   

จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น  (รัฐบาล) 42,080 คน 

     -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 22,749 คน 
     -   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19,331 คน 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีมีตัวตนจริง  คน 

บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 75 คน 

     - ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 1 คน 

     - รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 3 คน 

     - ศึกษานิเทศก 15 คน 
     - บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 56 คน 

            ปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 55 คน 
            ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียน 1 คน 
      - ลูกจางประจํา 3 คน 

      - ลูกจางชั่วคราว 9 คน 
บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน 2,867 คน 
      - ผูอํานวยการโรงเรียน 59 คน 
      - รองผูอํานวยการโรงเรียน 60 คน 
รายการ จํานวน  
        - ครูผูสอน 2,422 คน 
        - พนักงานราชการ 101 คน 
        - ลูกจางประจํา 79 คน 
       - ลูกจางชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) 146 คน 

- ครูธุรการ 33 คน 
- นักการภารโรง 13 คน 
- เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2 คน 

- ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน 1 คน 
- ครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4 คน 
- ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 37 คน 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 12 คน 
- ผูปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 26 คน 
- ครูโรงเรียนตามพระราชดําริ 3 คน 

- ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 15 คน 
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สรุปจํานวนโรงเรียนและจํานวนนักเรียน 
จําแนกตามการจัดระดับการศึกษา 

เปดสอนระดับ 
จํานวน 

โรงเรียน นักเรียน (คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 60 42,080 
รวม 60 42,080 

ท่ีมาของขอมูล : ประมวลผลจากระบบรายงานขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020 

ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

สรุปจํานวนโรงเรยีนจําแนกตามเกณฑการกําหนดขนาดโรงเรยีน  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ขนาดโรงเรยีน จํานวนนักเรยีน จํานวนโรงเรยีน 

ขนาดที่ 1 ต้ังแต 1 – 120 คน 8 

ขนาดที่ 2 ต้ังแต 121 – 200 คน 12 

ขนาดที่ 3 ต้ังแต 201 – 300 คน 10 

ขนาดที่ 4 ต้ังแต 301 – 500 คน 7 

ขนาดที่ 5 ต้ังแต 501 – 1,500 คน 13 

ขนาดที่ 6 ต้ังแต 1,501 – 2,500 คน 5 

ขนาดที่ 7 ต้ังแต 2,501 คนขึ้นไป 5 

รวม  60 

 
ท่ีมาของขอมูล : ประมวลผลจากระบบรายงานขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020                  

ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
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สรุปจํานวนโรงเรยีนจําแนกตามเกณฑมาตรฐานการบรหิารงานงบประมาณ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษารอยเอ็ด 

ขนาดโรงเรยีน จํานวนนักเรยีน จํานวนโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก ต้ังแต 0 – 499 คน 37 

ขนาดกลาง ต้ังแต 500 – 1,499 คน 13 

ขนาดใหญ ต้ังแต 1,500 – 2,499 คน 5 

ขนาดใหญพเิศษ ต้ังแต 2,500 คนขึ้นไป 5 

รวม 60 

 
ท่ีมาของขอมูล : ประมวลผลจากระบบรายงานขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020                  

ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

สรุปจํานวนโรงเรยีนจําแนกตามเกณฑมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 

(ขอมูลตามหลักเกณฑและวธีิการท่ี กคศ. กําหนด) 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษารอยเอ็ด 

ขนาดโรงเรยีน จํานวนนักเรยีน จํานวนโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก ตัง้แต 0 – 359 คน 35 

ขนาดกลาง ตัง้แต 360 – 1,079 คน 14 

ขนาดใหญ ตัง้แต 1,080 – 1,679 คน 1 

ขนาดใหญพเิศษ ตัง้แต 1,680 คนขึ้นไป 10 

รวม 60 

 
ขอมูลประมวลจากระบบรายงานขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020 

ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
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สรุปจํานวนนักเรยีนแยกตามช้ัน เพศ จํานวนหองเรยีนและอัตราสวนหองเรยีนตอนักเรยีนป

การศึกษา 2563 จํานวน 60 โรงเรยีน 

ระดับ/ช้ันเรยีน 
จํานวนนักเรยีน จํานวน

หองเรยีน 

อัตราสวน 

นักเรยีนตอ

หองเรยีน 
ชาย หญิง รวม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 3,567 4,093 7,660 243 1:32 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 3,613 3,933 7,546 243 1:31 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 3,587 3,956 7,543 248 1:30 

รวมมัธยมศกึษาตอนตน 10,767 11,982 22,749 734 1:31 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 2,746 3,964 6,710 220 1:31 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 2,491 3,969 6,460 223 1:29 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 2,369 3,792 6,161 222 1:28 

รวมมัธยมศกึษาตอนปลาย 7,606 11,725 19,331 665 1:29 

รวมท้ังสิ้น 18,373 23,707 42,080 1,399 1:30 

แผนภูมแิสดงจํานวนนักเรยีนแยกตามช้ัน เพศ จํานวนหองเรยีน 

ปการศึกษา 2563 จํานวน 60 โรงเรยีน 

 
ที่มาของขอมูล : ประมวลผลจากระบบรายงานขอมลูนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2020 

ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

 กรอบแนวคิดการจัดทําแผน  

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลบริบทท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด 
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด มีขอมูลท่ีสําคัญประกอบดวย1.ศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิู
พลอดุลยเดช   2. พระบรมราโชบายดานการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 3.ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 5.คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการ ศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  6.แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) 7.แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   8.นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  9.นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  โดยมีรายละเอียดดังน ี้ 

1.  ศาสตรพระราชาของรัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  การพัฒนาดานการศึกษาของประเทศถือเปนความสําคัญเรงดวน ท่ีจําเปนตองผลักดันใหเกิดการปฏิรูป
อยางเปนรูปธรรมทุกดาน ควบคูกันไปกับการสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดี โดยแสวงหากระบวน  
การกระตุนจิตสํานึกดานคุณธรรมความดีท่ีมีอยูในตัวทุกคน ใหเกิดการพัฒนาตนเองไดในท่ีสุด  
          จากการศึกษาสถานการณทางดานคุณธรรมสังคมไทย พบวาสภาวะปจจุบันและแนวโนมในอนาคต         
พบประเด็นปญหา ความไมซ่ือสัตย คอรรัปชั่น ภาคธุรกิจยังขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ความประพฤติไม
เหมาะสมของผูนําศาสนาดานคุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษามุงเนนผลประโยชนในเชิงธุรกิจ นาเปนหวง          
ตามดวยความเทาเทียมกันทางสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน สังคมไทยมีคานิยมทางวัตถุสูง และความแตกแยก
ทางความคิดในข้ันท่ีรุนแรง 
          โดยสรุปสถานการณประเทศไทยในอนาคตอาจมีแนวโนมท่ีแยลง หากทุกภาคสวนไมตระหนักให
ความสําคัญ แกไขปญหาอยางจริงจังและอยางตอเนื่อง 
          การปฏิรูปดานการศึกษา จึงถือเปนอีกหนึ่งนโยบายสําคัญ ท่ีรัฐบาลเรงขับเคลื่อนโดยบูรณาการนอม
นําเอาแนวทางพระราชดําริศาสตรพระราชามาปรับใช สรางโรงเรียนตนแบบคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน บมเพาะเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา อยางตอเนื่องจริงจัง 
         การนอมนําเอาแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หรือการนํา
ศาสตรพระราชามาปรับใชในการพัฒนาการศึกษา เปนโจทยสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ
ตามความเหมาะสม ดวยการยกระดับทําใหสถานศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบันเปนสถานท่ีท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
เริ่มตั้งแตท่ีผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต มีธรรมาภิบาล ความพอเพียงในการใชงบประมาณใหเกิดประโยชน
สูงสุด  ครูอาจารย ตองทําตัวใหเปนแบบอยางท่ีดี ยึดม่ันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซ่ือสัตยสุจริต รูจัก
ประหยัด ความกตัญูรูคุณ ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ทํางานโดยไมยอทอ และสุดทายคือความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซ่ึงจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนใหได 
          ศาสตรพระราชาสูโรงเรียน จึงเปนความสําคัญท่ีกระทรวงศึกษาธกิารควรนอมนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
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2.  พระบรมราโชบายดานการศึกษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 10 คุณลักษณะคนไทยท่ี
พึงประสงค 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 ตองมุงใหเด็กและ
เยาวชน รักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 
 3.2  การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปนและมี
งานทําในท่ีสุด 
 3.3  ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  
4.  เปนพลเมืองดี 
 4.1  การเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของทุกคน  
 4.2  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคน มีโอกาสทําหนาท่ีเปน
พลเมืองดี 
 4.3  การเปนพลเมืองดีคือ เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทํา เชน งานอาสาสมัครงาน
บําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอ้ืออาทร 

กลุมเด็กท่ีทรงหวงใยเปนพิเศษ 
ปญหาสังคมในปจจุบัน  
1. เด็กแวน  
2. เด็กในสลัม  
สูการยกระดับเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีและปลูกฝงระเบียบวินัย เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปน 

พลเมืองดีของประเทศชาติ  
1. ลูกเสือ  
2.  ร.ด.  

บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนองพระบรมราโชบาย 
1. สงเสริมงานพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ ร.๑๐   
2. ดําเนินการในโครงการเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีจะสนองพระบรมราโชบาย อยางจริงจัง  
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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) ท่ีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติได

ดําเนินการตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้
ประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมท้ังนโยบายแหงชาติและ
มาตรการเฉพาะซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทาง วิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยาง
ประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคง  
- การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศใน

ทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ  
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 

- ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง  
เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร  
ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็งครอบครัว มีความอบอุน 
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- ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัย  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

ความม่ังคั่ง 
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมประเทศรายได

สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก 

ประเทศสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน  
จุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มี
บทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง  

- 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  

4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 - 2564) 
กรอบวิสัยทัศน 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 โดยหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของ
การพัฒนาใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได ปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง   มีความ
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ม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาวของประเทศ “ม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

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

เปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย 5 เปาหมาย ดังนี้ 
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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  

5.  คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 จากสภาพปญหาในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ในสวนภูมิภาคท้ังในดานโครงสรางขององคการ 
ดานระบบบริหารจัดการ และดานบุคลากรท่ีเก่ียวของซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
เยาวชนซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยและกําลังคนท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อน
และการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แมท่ีผานมาไดมีความ
พยายามในการแกไขปญหาดวยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติมาแลวหลายฉบับ แตโดยเหตุท่ีสภาพปญหาการจัดการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคมีความซับซอน
และสั่งสมมาเปนเวลานาน จึงเปนเหตุใหตองมีการกําหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือใหปญหา โดยสวนใหญ
ไดรับการแกไขโดยเร็ว เพ่ือประโยชนในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเปนเรื่องสําคัญเรื่อง
หนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับท่ีไดรับความเห็นชอบจากประชามติได
บัญญัติไว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ        โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
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แหงชาติ จึงมีคําสั่งเพ่ือปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในสวนภูมิภาค โดยใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค 
จํานวน 18 ภาค  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี  
 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 18 ภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทํา
หนาท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอํานวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของ
ในพ้ืนท่ีนั้นๆ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

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 

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 
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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 ผูแทน
องคกรวิชาชีพ 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 
4. พิจารณาและใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
5. เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
6. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงาน และ 

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7. วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา  
8. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค          

เพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
9. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปนเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของ  

กศจ. ซ่ึงอยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการ
พัฒนาการศึกษา โดยใหนําองคประกอบของ อกศจ. มาบังคับใชโดยอนุโลมในการเสนอและการแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ ความคุมคา ความประหยัด 
ความรวดเร็วและไมเปนการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมจําเปน 



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 22 

 

 

10.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมายให กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยยอวา 
“อกศจ.” เพ่ือชวยเหลือหรือกลั่นกรอง งานใหแก กศจ. เก่ียวกับการบรรจุ การแตงตั้ง การโยกยาย การ
ดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย 

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

สองคนเปนอนุกรรมการ 
4. ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมิไดเปนกรรมการใน กศจ. จํานวนไมเกินสามคน เปนอนุกรรมการ 
5. ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

  ในกรณีมีความจําเปน กศจ. อาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไมเกินสอง
คนเปนผูชวยเลขานุการได 
  ใหศึกษาธิการจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด อยูภายใตการกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานท่ีเก่ียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และใหมีรองศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือชวยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคน 
  ใหศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ใหศึกษาธิการจังหวัดดํารงตําแหนงเทียบกับขาราชการ
พลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง และผูท่ีจะดํารงตําแหนงศึกษาธิการจังหวัดตองเปนผูท่ีดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการประเภทผูบริหารการศึกษาหรือเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีรองศึกษาธิการภาคอยูกอน
วันท่ีคําสั่งนี้ใชบังคับ 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 ใหมี
ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

6.  แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
กรอบวิสัยทัศน  

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

ยุทธศาสตร เปาหมาย  
แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้ 
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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 และทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษ

ท่ี 21  
3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพ

และมาตรฐาน  
3.4 แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล  
3.7 คร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

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 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  
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ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได  
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและ

พ้ืนท่ี  
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของ

ผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญ

กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

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

2564) โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบ ในการดําเนินงาน  และ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ัน  

พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก  
5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 
6. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป 
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7. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  
8. รอยละของนกัเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 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. 2564 
หลักการ 

     1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เชนดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลดการ
ใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยท้ังการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 
     2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนรวมท้ังกระบวนการจัดทํา
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตางๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุง
บริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
  1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทาง
การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  
   - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี  
   - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณ
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จําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมอง
รวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน 
   - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและ
สรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 
  1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต  
   - การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
   - สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิอาชีพท่ี
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลนเพ่ือสงเสริม
ประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตําบล 
   - สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนท่ี
เกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
   - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และมีเหตุผลเปนข้ันตอน 
   - พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ ( Hands – on 
Experience) เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ
บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ 
  - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 
  - สงเสริมใหใชภาษทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีท่ีใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและการใช
ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  -ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสรางความสามารถในการแขงขัน  
  - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแต
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  
  - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยละสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู  
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  - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  - ระดมสรรพกําลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม 
  - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ 
และสรางรายได 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
  - การปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของ
หนวยงานท่ีมีภารกิจใกลเคียง เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 
  - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงานโดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
  - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา ( Big Data) 
  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปองคการ 
  - สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดอยาง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน ( Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

“5. ดําเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตางๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกกําลงัสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบ
โจทย Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็วรวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพใหทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือใหครู Up Skill และ Re-Skill ของ
ตนเองไดตลอดเวลา ท้ังนี้ เพ่ือสงตอความรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) ใหครอบคลุมผูเรียนท่ัวประเทศ 

- เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  
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รวมประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ ((Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให
ครอบคลุมผูเรียนท่ัวประเทศ 
จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564(เพ่ิมเติม) 

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The  
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางใหภาค 
เอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือใหผูเรียน ครู และผูรับบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูท่ี
หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ 
เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกําหนดใหทุกกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจําเปน” 

9. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
กําหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกดานโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ี
หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก
อนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน 
“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ”มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

 1. ดานความปลอดภัย  
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

 2. ดานโอกาส  
    2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา ใหสมวัย 
    2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

http://www.deep.go.th/
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    2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกันไมใหออกจาก
ระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียม
กัน 
    2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ดานคุณภาพ  
   3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษ
ท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสภายันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  
   3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก
ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
    3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ  
    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

 4. ดานประสิทธิภาพ  
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี
สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 
นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้ง
ในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบาย 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ  
นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบายท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ไดทําการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน โดยใชเทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
ยุทธศาสตร จุดเนน มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยท่ีประชุมไดรวมกันกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา 
ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปนองคกรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู

มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2.  พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมี ความรูคูคุณธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
3.  พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
4.  ลดความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
5.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาประสงค 
1. ผ ูเร ียนมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะ  มีความค ิดร ิเริ่มสร างสรรค  และค ุณล ักษณะของผ ูเร ียน

ใน 
ศตวรรษท่ี 21 ม ีส ุขภาวะท่ีเหมาะสมตามว ัย ม ีความสามารถในการ พ ึ่งพาตนเอง และปรับตัวตอการเปน
พลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2. ผ ูเร ียนทุกคนได ร ับการศ ึกษาอย างเทาเท ียม และม ีค ุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. ครู ม ีจ ิตวิญญาณของความเป ็นครู ม ีความแม นยำทางว ิชาการ จ ัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ตอบสนองผูเรียนเป ็นรายบุคคล 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   สามารถ
สรางนวัตกรรมในการจัดการเรียนไดอยางเหมาะสม  
 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  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   กําหนดกลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
นโยบาย 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ  
นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบายท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และสงเสริมผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพล

โลกท่ีด ี

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
1.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสใน
การเขาถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การสราง
อาชีพ  
1.4 สงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตใหกับผูเรียนทุกชวง
วัย เพ่ือเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตท้ัง
ปจจุบันและอนาคต 

1.1  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ 
”ศาสตรพระราชา”มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางยั่งยืน 
1.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัด
การศึกษาเพ่ือใหนักเรียนมีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น 
1.3  รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร 
และความเปนพลเมือง 

กลยุทธท่ี 2 การปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
2.1 นอมนําหลักการทรงงานในหลวง ร.9 และพระ
บรมราโชบาย ร.10 มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตร 
2.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอก
หองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
2.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการตาม
แนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 
สถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ 

2.1  รอยละ 100 ของสถานศึกษานอมนําหลักการ
ทรงงานในหลวง ร.9 และพระบรมราโชบาย ร.10  
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร  

2.2  รอยละ 100 ของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  
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กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการจัดการเรียนรูการปองกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3.1 เสริมสรางความรู ความเขาใจและปองกันตัวเอง
ได จากภัยคุกคาม เชนอาชญากรรม และความรุนแรง 
ในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัย
จากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 

3.2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขมแข็งใน
การปองกันและแกไขจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

3.3 บูรณาการแกไขปญหาและปองกันจากภัยคุกคาม
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.1  รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะใน
การปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ผาน
เกณฑท่ีกําหนด  

3.2  รอยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนกลุมเสี่ยง
ลดลง  
 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธท่ี 1  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรม และนําไปใชประโยชน  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรง
ตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 

1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ 
 

1.1รอยละ 10 ของหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ท่ีตอบสนองตอการพัฒนากําลังคนใน 10อุตสาหกรรม
เปาหมายเพ่ิมข้ึน 

1.2 รอยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลย ี
องคความรู และสิ่งประดิษฐท่ีสามรถนําไปใช
ประโยชน หรือตอยอดเชิงพาณิชย 
1.3 รอยละ 80 ของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามบริบท 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนา สนับสนุนกระบวนการยกระดับคุณภาพผูเรียนสามารถแขงขันกับนานาชาติได 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
2.1 สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินระดับชั้น
เรียนท่ีสอดคลองตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ (PISA : Programmer for 
International Student Assessment) 

2.2 สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิดแกปญหา
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ
(PISA : Programmer for International Student 
Assessment) 
 

2.1  รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนารางกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดี
รอบดาน 
2.2  รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห 
2.3  รอยละ 70 ของผูเรียนผานการประเมิน
สมรรถนะท่ีจําเปนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
2.4  รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3  
2.5  รอยละ 80  ของผูเรียนมีทักษะดาน Digital 
Literacy ในการเรียนรู 
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กลยุทธท่ี 2  พัฒนาสนับสนุนกระบวนการยกระดับคุณภาพผูเรียนสามารถแขงขันกับนานาชาติได(-ตอ-)  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 2.6  รอยละ 50 ของผูเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET มากกวา
รอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
2.7  รอยละ 80 ของผูเรียนไดรับการประเมินทักษะ
การคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
2.8  รอยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหผูเรียน
ผานกิจกรรมการปฏิบัติ (Active Learning) 
2.9  รอยละ 40 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูให
ผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 3 จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง   

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3.1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแก
ผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัดเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ 

3.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยางเขมแข็ง
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม  

3.1รอยละ 50 ของผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 เรียนตอสายอาชีพตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง 

3.2 รอยละ 80 ของสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเรียนรู เพ่ือการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธท่ี 1  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา (แตกเปนปฐมวัย ONET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร)  
1.2 พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปญญา 
1.3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(การบริหารจัดการและจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ 
การนิเทศติดตาม) 

1.1 รอยละ 10 ของนักเรียนที่ไดรับการคัดกรองเพื่อ
พัฒนาพหุปญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 
1.2 รอยละ 10 ของสถานศึกษาที่จัดการสอนที่สราง
สมดุลทุกดานและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุ
ปญญารายบุคคล                   
1.3 รอยละ 80 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู 
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในดานตางๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยาง
สอดคลองตามสภาพความตองการและบริบทของแตละ
พื้นที่ตลอดจนความทาทายที่เปนพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธท่ี 2  สงเสริมคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพสูความเปนเลิศ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2.1 สงเสริม สนับสนุนผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียน 
คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม  
2.2 สงเสริม สนับสนุนผูเรียนใหมีความรู มีทักษะ 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
2.3 สงเสริม สนับสนุนผูเรียนใหมีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen)
พรอมกาวสูสากล 

2.1 รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห 
คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 

2.2 อันดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ  
(PISA : Programmer for International Student 
Assessment) สูงข้ึน 
 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมครู ใหเปนครูยุคใหม และเปลี่ยนบทบาทครูผูสอน เปน Coach ท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพท้ังระบบเชื่อมโยงกับการ
เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลาย ดังนี้ พัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  
( Professional Learning Community : PLC การ
เรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)
การพัฒนาดวยระบบ Online 
3.2 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ทักษะสูสากล เชนทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร ทักษะการใชเทคโนโลยี ฯลฯ 
3.3 สงเสริมการพัฒนาครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนให
สามารถจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบฐานขอมูล
ผูบริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

3.2  รอยละ 100 ของบุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองผานระบบ Digital Technology 
 

นโยบายท่ี 4   ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
กลยุทธท่ี 1  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม

ล้ําทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

4.1 ศึกษาวิจัย ตนทุนในการจัดการศึกษา ตนทุนตอหัว 
ท่ีแทจริงและจํานวนนักเรียนตอสถานศึกษาตามความ
เหมาะสม 
4.2 ประสานงานหนวยงาท่ีเก่ียวของ ในการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรบเด็กดอยโอกาสท่ีอยูใน
ทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็ก
ตางดาว เด็กไทยท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน ฯลฯ 
 

1.1 จํานวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจําเปน 
1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีจํานวนเด็กออก
กลางคันลดลง 
1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธท่ี 1  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา(-ตอ-) 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
4.3 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง เชน การ
พัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learninginformation Technology : 
DLTV) 
4.4 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสําหรับชอง
ทางการสื่อสารอยางเปนระบบ ประชุมผานจอภาพและ
ระบบถายทํารายการ เพ่ือการเผยแพร ประชาสัมพันธ
ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว 

1.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบฐานขอมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมใหนักเรียนในวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม เสมอ
ภาค และมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2.1 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรู
อยางเทาเทียมและเสมอภาค 
2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุก
ชวงวัย 
2.3 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน 
2.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และ
การแปลงขอมูลสารสนเทศ ผูสําเร็จการศึกษา ปพ.3  

2.1 รอยละ 80 ของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีไดรับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
2.2 รอยละ 20 ของนักเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุน
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
 

กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3.1 จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน และพัฒนา
ระบบฐานขอมูลประชากรกอนวัยเรียน และวัย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3.2 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสใน
การเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เสมอภาค
และมีคุณภาพ โดยประสานความรวมมือจากทุกภาค
สวน 
3.3 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ท่ีเนนการดูแลแบบเขาใจเขาถึงและพัฒนา 
3.4 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคม 

3.1 รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

3.2 อัตราการออกกลางคันของผูเรียนลดลง 
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 นโยบายท่ี 5   ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.1 จัดทําและพัฒนาหลักสูตรท่ีสงเสริม การสราง
จิตสํานึก ความตระหนักและพฤติกรรมการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและ
สถานศึกษา จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอ
การปฏิบัติงาน และการเรียนรู 
1.3 สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิต 
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
1.5 สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน ใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.6 สงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา กาวสูมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (EESD : 
Environmental Education Sustainable Development) 

1.1  รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม นํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ 

1.2  รอยละ 100 ของผูเรียนมีจิตสํานึกความตระหนัก
และพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

1.3  รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีผานมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (EESD : 
Environmental Education Sustainable 
Development) 

1.4  รอยละ 100 ของสถานศึกษาบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม 

กลยุทธท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (-ตอ-) 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.7 สงเสริม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาองคความรู 
นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.8 สงเสริมใหผูเรียนนําองคความรูไปใชเพ่ือจัดการใน
เรื่องภัยธรรมชาติ ความม่ันคงทางอาหาร พลัง และ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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นโยบายท่ี 6   ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธท่ี 1  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.1 พัฒนาระบบ Big Data เพ่ือการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศใหมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ฐานขอมูลรวมกันกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.2 สงเสริมการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการทํางาน ตามหลักประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA : Integrity Transparency & 
Assessment) 

1.3 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด ผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.2  รอยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีข้ึนไป 

1.3  สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA : 
Integrity & Transparency Assessment) 
 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.1 พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนด
แผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การ
ประเมินและการพัฒนา 

1.2 สรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

2.1 สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
มีเครือขายความรวมมือและบริหารจัดการแบบบูรณา
การรวมกับทุกภาคสวน 

2.2  รอยละ 100 ของสถานศึกษาบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม 
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สวนท่ี 3  

รายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ท่ี รายการ/ประเด็นยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

1 
งบบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     งบบริหารสํานักงาน งบรายจายประจํา   
 

 
3,944,480 

 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
 (รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผานกลุม
นโยบายและแผน เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด พิจารณาอนุมัติ)   
 

 
4,055,520 

 
 
 

 

   2.1 งบประมาณโครงการตามภารกิจของกลุม/หนวย 
จําแนกตามนโยบาย  
   นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของ
มนุษยและของชาติ 

3,078,080 
 
 

354,250 

 
 

11 

   นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

609,500 4 

   นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
 
 
 
 

 

1,207,310 26 

   นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม  
 

 

50,000 1 

   นโยบายท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

34,500 3 

   นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

822,520 13 

  2.2 งบประมาณโครงการสําคัญจําเปนเรงดวนตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 
977,440 

 
9 

รวม 8,000,000 
 

67 
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1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 เพ่ือใชบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน  3,944,480 บาท               

(สามลานเกาแสนสี่หม่ืนสี่พันสี่รอยแปดบาทถวน)  โดยจําแนกรายจาย ดังนี้ 

ท่ี รายการ 

ปงบประมาณ  2563 ปงบประมาณ 
2564 

(งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว) 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ 
จายจริง 

ก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    
1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 99,940 100,000 
2 คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และคาพาหนะไปราชการ  640,000 790,518 700,000 
3 คาประกันภัยรถยนต  50,000 56,315 50,000 
4 คากําจัดสิ่งปฏิกูล 40,000 40,100 40,000 
5 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 500,000 397,385 500,000 
6 คาวัสดุสํานักงาน  725,000 1,089,140 700,000 
7 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 300,000 227,968 300,000 
8 คาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 95,000 196,800 100,000 
9 คาซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 60,000 61,900 60,000 
10 คาจางลูกจางชั่วคราว จํานวน 7 คน (จํานวน 7+2 694,008 823,410 564,480 
11 สํารองจายกรณีฉุกเฉิน(ภัยพิบัติทางธรรมชาต)ิ - - 100,000 
12 คาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีจําเปน(เงินสํารองจาย) - - - 

รวม 3,204,008 3,783,476 3,214,480 
ข คาสาธารณูปโภค    
1 คาไฟฟา 550,000 563,139.78 550,000 
2 คาโทรศัพท 60,000 59,255.17 60,000 
3 คาพัสดุไปรษณีย 64,000 74,340 70,000 
4 คาน้ําประปา 50,000 39,540.11 50,000 

รวม 724,000 736,275.06 730,000 
รวมท้ังส้ิน 3,928,008 4,519,751.06 3,944,480 

หมายเหตุ  รายการ ก 1 – 9 และรายการ ข 1 - 4  การใชจายงบประมาณใหถัวจายทุกรายการ 
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.1 งบประมาณโครงการตามภารกิจของกลุม/หนวย เพ่ือดําเนินการใหสอดรับตามยุทธศาสตรชาติ ,กระทรวงศึกษาธกิาร ,สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 3,078,080 บาท  (สามลานเจ็ดหม่ืนแปดพันแปดสิบบาทถวน)  จําแนกรายไตรมาส ดังนี้ 

 

ท่ี โครงการ 
(เสนอผานกลุมนโยบายและแผน เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  พิจารณาอนุมัติดําเนินการ) 

กลุมงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณจําแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ท้ังส้ิน 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 1 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 2 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ท่ี 4 

1 สงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพการใหบริการกลุม
อํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   

อํานวยการ 36,700 - - - 36,700 

2 การสรางเครือขายประชาสัมพันธ อํานวยการ 700 30,600 700 - 32,000 

3 ประเพณีงานปใหม ประจําปงบประมาณ  2564 อํานวยการ 77,000 - - - 77,000 

4 สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ อํานวยการ 6,500 6,500 6,500 6,500 26,000 

5 จัดกิจกรรมวันสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อํานวยการ 14,000 9,000 11,500 8,500 43,000 

6 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมบํารุงรักษาและพัฒนาวัด  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด    

อํานวยการ 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 

7 ประเพณีงานบุญผะเหวด ประจําปงบประมาณ 2564 อํานวยการ 14,500 - - - 14,500 

8 ประเพณีงานสงกรานต ประจาํปงบประมาณ 2564 อํานวยการ - - 40,000 - 40,000 

9 โรงเรียน 3 น. (นาดู นาอยู นาเรียน)สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

อํานวยการ - 4,000 46,500 - 50,500 
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ท่ี โครงการ 
(เสนอผานกลุมนโยบายและแผน เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดําเนินการ) 

กลุมงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณจําแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ท้ังส้ิน 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 1 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 2 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ท่ี 4 

10 ประชุมขาราชการและลูกจางท่ีปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2564 

อํานวยการ 8,280 8,280 8,280 8,280 33,120 

11 ประชุมผูบริหารโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2564 อํานวยการ 23,400 23,400 23,400 23,400 93,600 

12 เสริมสรางศักยภาพ และขวัญกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพม.รอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อํานวยการ - 
32,000 30,000 38,000 

 

100,000 

13 การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 - 2568 (แผน5ป) 

บุคคล - - 21,500 - 21,500 

14 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา 

บุคคล 37,500 - 37,500 - 75,000 

15 โครงการรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจาํป 2563 

บุคคล - - - 35,000 35,000 

16  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล 

 บุคคล 20,000 - - - 20,000 

17 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการเกษียณอายุราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2564 

พัฒนา - - - 45,000 45,000 

18  ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 พัฒนา 1,700 4,000 4,000 4,000 13,700 

19 อบรมครูผูชวยสูเสนทางครูมืออาชีพ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พัฒนา 43,500 - - 27,950 71,450 



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 42 

 

 

 

ท่ี โครงการ 
(เสนอผานกลุมนโยบายและแผน เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดําเนินการ) 

กลุมงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณจําแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ท้ังส้ิน 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 1 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 2 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ท่ี 4 

20 ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

พัฒนา - 6,000 - 6,000 12,000 

21 พัฒนาสมรรถนะ ความรู ความสามารถ เพ่ิมทักษะในการพัฒนางานของบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิสูความเปนเลิศในการประกวด
รางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน ประสพความสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 ประจําป พ.ศ. 2564 

พัฒนา - 50,000 - - 50,000 

22 การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพ่ือสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามา
ประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู สายงานการ
สอน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

พัฒนา - 25,000 - - 25,000 

23 อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐาน
แนวใหม(ว 21/2560) และรายละเอียดที่เก่ียวของ 

พัฒนา - - 5,000 - 5,000 

24 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ป  

พัฒนา - 40,000 - - 40,000 

25 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป        

พัฒนา 13,000 5,000 20,000 2,000 40,000 
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ท่ี โครงการ 
(เสนอผานกลุมนโยบายและแผน เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดําเนินการ) 

กลุมงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณจําแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ท้ังส้ิน 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 1 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 2 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ท่ี 4 

26 ประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ พุธเชา ขาว สพฐ. แผน 8,400 8,400 8,400 8,400 33,600 
27 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2563                   
แผน - 8,000 3,600   - 11,600 

28 การติดตามและประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงบประมาณ  
ป 2564 

แผน - 7,500 7,500 - 15,000 

29 ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนดีสี่มุมเมือง แผน 50,000 - - - 50,000 
30 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการทํางานใน สพม.รอ แผน 110,750 110,750 110,750 110,750 443,000 
31 อบรมใหความรูเก่ียวกับวินัย การดําเนินการทางวินัย และคดีปกครองท่ี

เก่ียวกับวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด  
สพม.รอ ประจําป 2564 

กฎหมาย 2,000 2,000 55,000 21,000 80,000 

32 การนิเทศบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝาย นิเทศ - 12,000 66,210 1,790 80,000 

33 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
ของครูผูสอนวิทยาการคํานวณในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

นิเทศ 6,000 12,000 7,000 - 25,000 

34 การแขงขันคิดเลขเร็วเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร  นิเทศ - 45,000 - - 45,000 

35 โครงการทวิศึกษา การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นิเทศ - - 10,000 - 10,000 

36 สรางสรรคสื่อภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นิเทศ - 12,000 12,000 12,500 36,500 
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ท่ี โครงการ 
(เสนอผานกลุมนโยบายและแผน เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดําเนินการ) 

 
กลุมงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณจําแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ท้ังส้ิน 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 1 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 2 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ท่ี 4 

37 สรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   

นิเทศ - - - 15,000 15,000 

38 สงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ปการศึกษา 
2564 

นิเทศ - - - 190,000 190,000 

39 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด ดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 

นิเทศ - - - 40,000 40,000 

40 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) 

นิเทศ - 35,000 15,000 - 50,000 

41 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู 

นิเทศ  - - 61,300 61,300 

42 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
รายบุคคลดวยระบบ SGS 

นิเทศ  - 33,760 - 33,760 

43 พัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) นิเทศ - 5,000 15,800 1,200 22,000 

44 เพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

นิเทศ - 6,000 6,000 - 12,000 

45 ฝกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดานการเงินและการบัญชีเชิง
บูรณาการสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด                   

การเงิน - 5,000 - - 5,000 
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ท่ี โครงการ 
(เสนอผานกลุมนโยบายและแผน เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดําเนินการ) 

 
กลุมงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณจําแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ท้ังส้ิน 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 1 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 2 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ท่ี 4 

46 การฝกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหา
พัสดุดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – 
bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP                   

การเงิน - 32,500 - - 32,500 

47 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตสน. - 10,000 10,000 10,000 30,000 

48 หารพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหเครือขายผูตรวจสอบภายใน สพม. 
27 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตสน.  - - 20,000 20,000 

49 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานและติดตามการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด เหลา บุหรี่ ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

สงเสริม - - - 5,000 5,000 

50 การคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจําป 2564 

สงเสริม - - 13,125 13,125 26,250 

51 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

สงเสริม 30,000 - - - 30,000 

52 จัดการแขงขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษา 101 เกมส “ ประจาํป
การศึกษา 2564 

สงเสริม - - 200,000 - 200,000 

53 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

สงเสริม - - - 10,000 10,000 
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ท่ี โครงการ 
(เสนอผานกลุมนโยบายและแผน เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดําเนินการ) 

กลุมงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณจําแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ท้ังส้ิน 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 1 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 2 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ท่ี 4 

54 การอบรมเชิงปฏิบัติการคายภาวะผูนํา (สภานักเรียน) สงเสริม - - 20,000 - 20,000 

55 การพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สูชุมชนอยาง
ยั่งยืน 

สงเสริม - - - 5,000 5,000 

56 เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

สงเสริม - - 20,000 - 20,000 

57 อ่ิมทอง สมองใส ใสใจ วิถีพอเพียง สงเสริม - - 150,000 - 150,000 

58 การแขงขันกีฬากีฬาฟุตบอลนักเรียนรุนอายุ 18 ป ชิงชนะเลิศ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ประจําป  2564  
“มัธยมศึกษา สพม.รอ ลีกคัพ  2021  ครั้งที่ 2 ประจําป 2564” 
(1th The Secondary Educational Service Area Office 27 League Cup 

2021 )  “1th  SESAO 27 League Cup 2021” 

สงเสริม - - 234,500 - 234,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 512,930 563,930 1,262,525 738,695 3,078,080 
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2.2 งบประมาณโครงการสําคัญจําเปนเรงดวนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 

ท่ี 
โครงการ 

(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผานกลุมนโยบายและ
แผน เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

รอยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดําเนินการ)  

 
กลุมงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณจําแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดําเนินการ

ท้ังส้ิน 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 1 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 2 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส 

ท่ี 3 

ดําเนินการ
ในไตรมาส 

ท่ี 4 

1 รณรงค ปองกัน แกไขปญหา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สุจริต”       

อํานวยการ -     120,000     100,000         35,800       255,800 

2 ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล นิเทศ 11,250 73,200 33,650 33,650 151,750 

3 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล 

นิเทศ - - 60,000 62,000 122,000 

4 พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  เปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําและสูความเปน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

นิเทศ - - 50,000 50,000 100,000 

5 โครงการขับเคลื่อน”ศาสตรพระราชา”สูสถานศึกษาพอเพียงอยางยั่งยืน 
ป 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

นิเทศ  82,800 94,640 5,000 182,440 

6 สงเสริมนักเรียน ผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษา
ตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

สงเสริม - 5,130 3,450 6,420 15,000 

7 การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 สงเสริม 6,700 12,800 - 500 20,000 
8 ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 

2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
สงเสริม - - 10,000 - 10,000 

9 สงเสริมกิจกรรมลูกเสือสรางจิตสํานึก วินัย ใหลูกเสือ สงเสริม - 40,150 40,150 40,150 120,450 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 17,950 334,080 391,890 233,520 977,440 



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 48 

 

 

โครงการตามภารกิจกลุม/หนวย/ศูนย  
จําแนกเปนรายนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและส่ิงแวดลอม 

ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุม/หนวย 
 ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเลข
หนา 

1 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมบํารุงรักษาและพัฒนาวัด   36,000 อํานวยการ 70-73 

2 ประเพณีงานสงกรานต ประจาํปงบประมาณ 2564 40,000 อํานวยการ 76-77 

3 โรงเรียน 3 น. (นาดู นาอยู นาเรียน)สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 50,500 อํานวยการ 78-81 

4 อบรมใหความรูเก่ียวกับวินัย การดําเนินการทางวินัย และคดีปกครองท่ีเก่ียวกับวินัย
 ึ  ั ั   ํ   

80,000 กฎหมายและคดี 147-149 

5 สรางสรรคสื่อภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 36,500 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 166-169 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานและติดตามการปองกันแกไขปญหายาเสพติด  5,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 208-210 

7 การคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือรับรางวัล ระบบดูแล
 ื ั ี  

26,250 สงเสริมการจัดการศึกษา 211-214 

8 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2564 30,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 215-217 

9 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 10,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 221-222 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการคายภาวะผูนํา (สภานักเรียน) 20,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 223-225 

11 เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 20,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 229-232 

     

     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 354,250 (สามแสนหาหม่ืนส่ีพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 
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นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุม/หนวย 
 ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเลข
หนา 

1 การแขงขันคิดเลขเร็วเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร  45,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 160-162 

2 สงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ปการศึกษา 2564 190,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 173-176 

3 อ่ิมทอง สมองใส ใสใจ วิถีพอเพียง 150,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 233-234 

4 การแขงขันกีฬากีฬาฟุตบอลนักเรียนรุนอายุ 18 ป ชิงชนะเลิศ สพม.รอ   234,500 สงเสริมการจัดการศึกษา 235-237 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 619,500 (หกแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุม/หนวย 
 ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเลข
หนา 

1 สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 26,000 อํานวยการ 64-65 

2 ประชุมผูบริหารโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2564 93,600 อํานวยการ 84-85 

3 เสริมสรางศักยภาพ และขวัญกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
     

100,000 อํานวยการ 86-89 

4 การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21,500 บริหารงานบุคคล 90-92 

5 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 75,000 บริหารงานบุคคล 93-95 

6 โครงการรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2563 35,000 บริหารงานบุคคล 96-98 

7  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการ
 

20,000 บริหารงานบุคคล 99-100 

8 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการเกษียณอายุราชการ  2564 45,000 พัฒนาครูและบุคลากร 101-103 
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นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  (-ตอ-) 

ท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุม/หนวย 
 ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเลขหนา 

9  ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 
  

13,700 พัฒนาครูและบุคลากร 104-106 
10 อบรมครูผูชวยสูเสนทางครูมืออาชีพ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 71,450 พัฒนาครูและบุคลากร 107-110 
11 ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (HCEC)  12,000 พัฒนาครูและบุคลากร 111-114 
12 พัฒนาสมรรถนะ ความรู ความสามารถ เพ่ิมทักษะในการพัฒนางานของบุคลากร  50,000 พัฒนาครูและบุคลากร 115-118 
13 การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพ่ือสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการ  25,000 พัฒนาครูและบุคลากร 119-122 

14 อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะ 5,000 พัฒนาครูและบุคลากร 123-125 

15 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขต
      

40,000 พัฒนาครูและบุคลากร 126-129 
16 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและ

           

40,000 พัฒนาครูและบุคลากร 130-133 

17 การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝาย 80,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 150-155 

18 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณของครูผูสอน
 ้ ่  

 

25,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 156-159 

19 โครงการทวิศึกษา การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 10,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 163-165 

20 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 ่ ์

 

40,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 177-179 

21 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

50,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 180-182 

22 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 61,300 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 183-185 

23 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลดวย
  

33,760 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 186-188 

24 พัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 22,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 189-192 

25 เพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษา
 

12,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 193-195 

26 จัดการแขงขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษา 101 เกมส “ ประจําปการศึกษา 
 

200,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 218-220 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,207,310 (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดพันสามรอยสิบบาทถวน) 
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นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการแขงขันถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  

ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุม/หนวย 
 ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเลข
หนา 

1 ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนดีสี่มุมเมือง 50,000 นโยบายและแผน 
 

141-143 

     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 50,000 (หาหม่ืนบาทถวน) 
 

นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุม/หนวย 
 ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเลข
หนา 

1 ประเพณีงานบุญผะเหวด ประจําปงบประมาณ 2564 14,500 อํานวยการ 74-75 

2 สรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด   

15,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 170-172 

3 การพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สูชุมชนอยางยั่งยืน  5,000 สงเสริมการจัดการศึกษา 226-228 

     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 34,500 (สามหม่ืนส่ีพันหารอยบาทถวน) 
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นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุม/หนวย 
 ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเลข
หนา 

1 สงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพการใหบริการกลุมอํานวยการ และ
 ้ ่     

36,700 อํานวยการ 55-58 

2 การสรางเครือขายประชาสัมพันธ 32,000 อํานวยการ 59-61 

3 ประเพณีงานปใหม ประจําปงบประมาณ  2564 77,000 อํานวยการ 62-63 

4 จักกิจกรรมวันสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 43,000 อํานวยการ 66-69 

5 ประชุมขาราชการและลูกจางท่ีปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   

33,120 อํานวยการ 82-83 
6 ประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ พุธเชา ขาว สพฐ. 33,600 นโยบายและแผน 134-135 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563                   11,600 นโยบายและแผน 136-138 

8 การติดตามและประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงบประมาณ ป 2564 15,000 นโยบายและแผน 139-140 
9 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สพม.รอ 443,000 นโยบายและแผน 144-146 

10 ฝกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดานการเงินและการบัญชีเชิงบูรณาการ
้ ่                     

5,000 บริหารการเงินและสินทรัพย 196-198 

11 การฝกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุดวยวิธี
็        ี

                     

32,500 บริหารการเงินและสินทรัพย 199-201 

12 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 30,000 ตรวจสอบภายใน 202-207 

13 หารพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหเครือขายผูตรวจสอบภายใน สพม.รอ ประจาํป
   

20,000 ตรวจสอบภายใน 208-210 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 812,520 (แปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหารอยย่ีสิบบาทถวน) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 55 

 

 

โครงการ สงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพการใหบริการกลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบ  
           ภายในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 

สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.สพม.รอ  นโยบายท่ี 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ นายยอดรัก บุรวัฒน , นายพรมมา พันธภิบาล และนางพัชราภรณ วันทอง 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๓ -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
เปนกลุมท่ีมีภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญ คือ งานจัดระบบบริหารงาน ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานตั้งแตการ
ดําเนินงาน ตามภารกิจหนาท่ี ความรับผิดชอบโครงสราง การแบงกลุมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ี
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงโครงการการแบงกลุมราชการภายใน ท่ีสอดคลองกับบริบทการ
บริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และประเมินผลการดําเนินงาน ตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบโครงสราง
การแบงกลุมราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบงกลุมภายใน  
  เพ่ือใหการดําเนินงาน เปนไปตามภารกิจและขอบเขตของงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดตระหนักและถือเปนหนาท่ีตองดําเนินการสงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ กลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพการใหบริการ จึงจัดทํา
โครงการสงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ กลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เพ่ือใหการจัดระบบบริหารงาน มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
และไดรับการบริการท่ีดี 
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหกลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๗ สามารถบริหารจัดการภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 
 ๒.๒ เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ เปนสถานท่ี ท่ีผูรับบริการ มีความ
ประทับใจและพึงพอใจ  
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง กลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  จํานวน  ๒๐  คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจาง กลุมอํานวยการ และหนวย
ตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
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 ๓.๒.๒ รอยละ ๑๐๐ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง กลุมอํานวยการ      
และหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  และผูท่ีมารับบริการ มีความ
ประทับใจและพึงพอใจ  

๔. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด รอยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และผูท่ีมารับบริการ มีความประทับใจและ
พึงพอใจ  

๕. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ (เลย)  

๖. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๖.๑ จัดทําโครงการและนําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ  
  ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการ 
  ๖.๓  ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ท่ีสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๖.๔ ศึกษา สังเคราะห ออกแบบ จัดระบบการทํางานกระบวนงาน ปรับปรุง กลุมอํานวยการ   
และหนวยตรวจสอบภายในท่ีสอดคลองกับบริบทการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
  ๖.๕ ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงกลุมราชการ ท่ีกําหนด  
 ๖.๖ ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ และหนวย
ตรวจสอบภายใน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
 ๖.๗ ศึกษา / สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพ่ือเปนขอมูลปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ  

๗. วิธีดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต.ค. ๒๕๖๓ 

นายพรมมา  พันธภิบาล 
นางปทมพร อารีเอ้ือ 

และคณะ 

๒ แตงตั้งเจาหนาท่ีและคณะกรรมการ กําหนดรูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินงานการสงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ กลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

ต.ค. –ธ.ค. 
๒๕๖๓ 

๓ การสงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพ การใหบริการ กลุม
อํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

ต.ค.– ธ.ค. 
๒๕๖๓ 

๔ สรุป ประเมินผลและรายงานสวนท่ีเก่ียวของ ธ.ค. ๒๕๖๓ 
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๘. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ต.ค.
๖๓ 

ต.ค.–
ธ.ค.๖๓ 

ต.ค. – 
ธ.ค.๖๓ 

ธ.ค.
๖๓ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ       

๑.นายพรมมา  พันธภิบาล 

๒.นางปทมพร อารีเอ้ือ 
และคณะ 

๒. แตงตั้งเจาหนาท่ีและคณะกรรมการกําหนดรูปแบบ และ
แนวทางการดําเนินงานการสงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ กลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

   

   

๓. การสงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพ การ
ใหบริการ กลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

    
 

 

๔. สรุป ประเมินผลและรายงานสวนท่ีเก่ียวของ       

๙. วงเงินของโครงการ  ท้ังหมด ๓๖,๗๐๐ บาท  (-สามหม่ืนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน-) รายละเอียดดังนี้   
๑๐. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส  
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
 ๔ 

รวมท้ังสิ้น 

แตงตั้งเจาหนาท่ีและคณะกรรมการ กําหนดรูปแบบ และแนวทางการ
ดําเนินงานการสงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ กลุมอํานวยการ  และหนวยตรวจสอบภายใน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

     

การสงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพ การใหบริการ กลุม
อํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

๓๖,๗๐๐    ๓๖,๗๐๐ 

รวม ๓๖,๗๐๐    ๓๖,๗๐๐ 

หมายเหตุ   ถัวจายตามจริงทุกรายการ 
๑๑. รายละเอียดประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม  (ถัวจายตามจริงทุกรายการ) 

ท่ี รายละเอียด 
งบประมาณ  งบดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ คาตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

๑. ศึกษาดูงาน กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนทีการ ศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๙ (เลย)  จํานวน ๒๐ คน 
๑.  คานํ้ามันเช้ือเพลิงไปกลับ ๒ คัน (๑,๒๐๐ ก.ม. 
x ๔ บาท/ก.ม.x ๒  คัน) เปนเงิน  ๙,๖๐๐   บาท 
๒. คาเบ้ียเลี้ยง (คนละ ๒๔๐ บาท x  ๒๐ คน x ๒ วัน)   
    เปนเงิน  ๙,๖๐๐  บาท 
๓. คาท่ีพัก  (จํานวน ๙ หอง ๆละ ๑,๕๐๐ บาท)   
    เปนเงิน  ๑๓,๕๐๐บาท 
๔. คาเชารถยนต (ตู) ๑ คัน(๒,๐๐๐ บาท x ๒ วัน )  
    เปนเงิน  ๔,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

 
 

๙,๖๐๐ 

๙.๖๐๐ 

๑๓,๕๐๐ 

 

๔,๐๐๐ 

   
 ต.ค. ๖๓ 

- 
 ธ.ค. ๖๓ 

นายพรมมา  พันธภิบาล 
นางปทมพร อารีเอ้ือ 

และคณะ 

 รวมเงิน  ๓๖,๗๐๐  ๓๖,๗๐๐   
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๑๒. ความพรอมของโครงการ 
    โรงเรียนและบุคลากรมีประสบการณและมีความพรอม 
    เครื่องมือมีความพรอมและดําเนินการไดทันที 
๑๓. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
รอยละ ๑๐๐ กลุมอํานวยการ และหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขตรอยเอ็ด บริหารจัดการภารกิจ
หนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๗  ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

๑. การสัมภาษณ 
๒. แบบเครื่องมือ
ประเมิน 
๓. แบบประเมิน ผลลัพธ 

(Outcomes) 

รอยละ ๑๐๐ ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจาง สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และ
ผูรับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ  

๑๔. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๔.๑ ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด เขาใจหลักการดําเนินงานมีข้ันตอนชัดเจน พรอมท้ังวิธีการและเครื่องมือ ท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ
และมีหลักการทํางานท่ีตรวจสอบไดจากผูบริหาร บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังใน และนอกสถานศึกษา อยางมี
ประสิทธิภาพ  
 ๑๔.๒ รอยละ ๑๐๐ ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง  ไดรับการ
บริการท่ีดีและมีความประทับใจและพึงพอใจ  
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โครงการ    การสรางเครือขายประชาสัมพันธ  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 8 ดานส่ือสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

สอดรับกลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ  นางสาวศุภนัส  เสาศิริ 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด กําหนดจุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
2564 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและมีการประชาสัมพันธผลงานของ
สถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพจัดอบรมให
ความรูแกครูในสังกัดตามโครงการตางๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดไดมีการจัดทําโครงการ กิจกรรม
ตางๆ เก่ียวกับการเรียนการสอนของนักเรียนรวมถึงการนําผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จของครูและนักเรียนไป
แขงขัน เผยแพรประชาสัมพันธ ในโอกาสตางๆ 
  งานประชาสัมพันธ จึงมีหนาท่ีหลักในการเผยแพรประชาสัมพันธ ภาพลักษณ ผลงาน นวัตกรรม
ผลสําเร็จ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ครู นักเรียน องคกรสูสาธารณชน ซ่ึงวิธีการท่ีสําคัญ  
วิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธเพ่ือใหครอบคลุมครบถวน และบรรลุวัตถุประสงคคือการสรางเครือขายประชาสัมพันธ 
ในการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชนหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็ปไซต https://www. 
secondary27.go.th/ เฟสบุคสํานักงาน และไลนกลุมตาง ๆ เปนชองทางท่ีใหเครือขายประชาสัมพันธสงผลงาน 
ผลสําเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนสูสาธารณชน 

2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือสรางและขยายเครือขายประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและประชาสัมพันธ
โรงเรียนในสังกัด 
  2.2 เพ่ือใหเครือขายประชาสัมพันธสามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จ
กิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรยีนสูสาธารณชน   
  2.2 เพ่ือใหเครือขายประชาสัมพันธมีเวที ชองทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงาน นวัตกรรม 
ผลสําเร็จตาง ๆ ซ่ึงกันและกัน 

3. กลุมเปาหมาย จํานวน 80 คน 
  3.1 ขาราชการครูผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธโรงเรียนในสังกัด จํานวน 60 โรงเรียน ๆ ละ 1 
คน = 70 คน 

3.2 บุคลากรในสังกัด สพม.รอ กลุมละ 1 คน  (10 กลุม = 10 คน ) 
เชิงปริมาณ 
- ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ถายภาพ

และใชโปรแกรมตกแตงภาพไดรอยละ 100 
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- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีการประชาสัมพันธ ขาวสาร ผลการ
ดําเนินงานใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัด ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนไดรับ 100 % และตอเนื่อง 

เชิงคุณภาพ  
-  ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จ กิจกรรม ของโรงเรียน ครูและนักเรียนไดเผยแพรสูสาธารณชน             

อยางสมํ่าเสมอ 
  -  ขาราชการครูและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีเวที 
ชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จของโรงเรียนและนักเรียน 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
  - โรงแรมเพชรรัชต การเดนท อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด  
5. วิธีดําเนินการ  
  5 .1 บรรยายจากวิทยากรภายนอกและภายใน  
  5 .2 แบงกลุมฝกปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ  
  5. 3 นําเสนอผลงานกลุม  
  5 .4 วิพากษและสรุปผลงาน 
6. แผนปฏิบัติงาน   

 
กิจกรรม 

ปริมาณงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
 

จํานวน 
 

หนวย 
2563 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

  
 
 
 
 
กลุมอํานวยการ 
(งานประชาสัมพันธ) 
 

1. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การเขียนขาว การสงผลงาน 
นวัตกรรม ผลสําเร็จ กิจกรรม
ของครู นักเรียนผานเว็บไซต 

 
3 

 
ครั้ง 

 
 

   

 
 

  

 
 

    
2. จัดทําวารสาร จดหมาย
ขาวเพ่ือเผยแพรขาวสาร 
ความเคลื่อนไหวของ
หนวยงานทางการศึกษาใน
สังกัด สพม.รอ 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. งบประมาณโครงการ  32,000 บาท  (สามหม่ืนสองพันบาทถวน) 
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย  24,600 คาอาหาร, อาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
2 คาตอบแทน 6,200 คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนประธานพิธีเปด 
3 คาวัสดุ 1,200 คาเอกสารและวัสดุในการอบรม 

รวม 32,000  
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
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9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเขียนขาว
การสงผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จ 
กิจกรรมของครู นักเรียนผานเว็บไซต 

32,000 700 30,600 700 - 

รวม 32,000 700 30,600 700 - 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1.ผูเขาชมเว็ปไซต 
2.หนวยงานในสังกัด และหนวยงานอ่ืนไดรับ
จดหมายขาวประชาสัมพันธ สพม.รอ ไดท่ัวถึง 

1.จํานวนผูเขาชมเว็ปไซต 
2.แบบสอบถาม 
 

- สถิติการใชงานหนาเว็ปไซต 
- แบบสอบถาม 
 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
              10.1 ครู และบุคลากรในสังกัดไดแสดงถึงศักยภาพ ความรู ความสามารถ สูสาธารณชน 
     10 .2 ครู และบุคลากรมีชองทาง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และเปนสื่อสัมพันธอันดี
ระหวางหนวยงาน สังคม 
              10.3 ประชาชนท่ัวไป ไดรบัทราบ ผลงาน นวัตกรรม ผลสําเร็จ ของโรงเรียน ครูและนักเรียน 
    10.4 หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใหความรวมมือในการเผยแพรขาวสาร องคความรูและผลงาน
อยางตอเนื่อง 
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โครงการ     ประเพณีงานปใหม ประจําปงบประมาณ 2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 1. ดานความม่ันคง 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12. ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ นายยอดรัก บุรวัฒน , นายพรมมา พันธภิบาล  และนางพัชราภรณ วันทอง 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ธันวาคม 2563  –  31 มกราคม 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในแตละปจะมีวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ซ่ึงในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทุกครั้ง มีความ
จําเปนตองไดรับความรวมมือจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ีและสถานศึกษา  ในสังกัด 
รวมท้ังจะตองมีงบประมาณในการดําเนินการ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือจัดกิจกรรมวันประเพณีงานปใหม ประจําปงบประมาณ 2564 ใน
ปงบประมาณ 2564  

2.2 ผลลัพธ (Outcomes) เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ีและสถานศึกษาใน
สังกัด ตระหนักและเห็นความสําคัญ ประเพณีไทย 
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ           
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ีและสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 135 คน ไดรวมกิจกรรมวันประเพณีไทย 
3.2 เชิงคุณภาพ  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ี และสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 135 คน ไดเขารวมกิจกรรมประเพณีงานปใหม ประจําปงบประมาณ 2564 มีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
5. วิธีดําเนินการ  

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการ 
3. สงทายปเกาตอนรับปใหม 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

สงทายปเกาตอนรับปใหม 1 ครั้ง              
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7. งบประมาณโครงการ  (จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด) ท้ังหมด  77,000 บาท  
(เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)   
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

 คาใชสอย  
- คาจัดสถานท่ีพรอมเครื่องเสียง 
- คาพิธีสงฆและเครื่องไทยธรรม 
- คาภัตตาหาร 
- คาของท่ีระลึก (10 คน x 3,000) 
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม(200x135 คน) 

 
5,000 

10,000 
5,000 

30,000 
27,000 

 

รวม 77,000  
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 

9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

กิจกรรมท่ี 1 งานปใหม 77,000 77,000 - - - 
รวม 77,000 77,000 - - - 

10.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
ผูอาวุโส ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ี และสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา รอยเอ็ด จํานวน 135 คน  

๑. การสัมภาษณ 
๒. แบบเครื่องมือ
ประเมิน 
๓. แบบประเมิน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
รอยละ ๑๐๐ ผูอาวุโส ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เจาหนาท่ีและสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีความประทับใจและ
พึงพอใจ  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ี และสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา รอยเอ็ด เปนผูท่ีตระหนักและเห็นความสําคัญของประเพณีงานปใหม ประจําปงบประมาณ 2564 
และมีความสํานึกในความเปนชาติไทย 
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โครงการ   สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ   ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ  กลยุทธ สพม.รอ นโยบายขอท่ี 3 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
ผูรับผิดชอบ     นางปทมพร  อารีเอ้ือ และนายจิรายุ  ฤทธิแสง  หนวยตรวจสอบภายใน 
ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม  ๒๕๖3 - ๓๐  กันยายน ๒๕๖4 
 

๑.หลักการและเหตุผล               
               ดวยสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน  เทคโนโลยีมีความทันสมัยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสภาพแวดลอม  ทําใหหลายคนมองขามการออกกําลังกาย  หลายคนอางไมมีเวลาบางคนเขาใจวาการ
เปลี่ยนแปลงอิริยาบถในชีวิตประจําวันเปนการออกกําลังกาย  จึงเปนเหตุใหสุขภาพออนแอลงและอาจประสบกับ
ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ ตามมา  เชน  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  โรคอวน  โรคมะเร็ง  ความเครียด 
ฯลฯ  หลายหนวยงานไดหันมาให  ความสนใจโดยใหมีการรณรงคการอกกําลังกายข้ึน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดจัดทําโครงการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงเห็นวา  การออกกําลังกาย
ดวยการเตนแอโรบิก/โยคะ  เปนวิธีท่ีเหมาะสม  โดยการกระตุนใหเกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสําคัญของ
การออกกําลังกายจึงเปนสิ่งจําเปนยิ่ง  เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและยังชวยเสริมสรางใหรางกาย แข็งแรง 
ผอนคลายอารมณ เสริมสรางความสามัคคี และท่ีสําคัญการออกกําลังกายยังลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคดังกลาว
ดวย 
๒.วัตถุประสงคของโครงการ 
 ๒.๑ เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว  มี
สุขภาพแข็งแรงโดยการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
 ๒.๒ เพ่ือสรางความสัมพันธ และความผูกพันท่ีดีระหวาง ผูบริหารหนวยงาน ผูบริหารสถานศึกษา 
และบุคลากร ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
 ๒.๓ เพ่ือสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะท่ีไดรวมทํากิจกรรมรวมกัน ระหวาง ผูบริหาร
หนวยงาน ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
 ๒.๔ เพ่ือลดภาวการณเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ  
๓.เปาหมาย                  
 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด  รวมเปนจํานวน  72  คน                 
4.สถานท่ีดําเนินงาน 
                ณ  ลานเอนกประสงค  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
5.วิธีดําเนินการ 
               5.1   เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
               5.2   แตงตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
               5.3   เตรียมวัสดุ อุปกรณ และติดตอวิทยากรผูเชี่ยวชาญการสอนแอโรบิก/โยคะ 
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      5.4   ดําเนินการตามโครงการ โดยจัดใหมีการออกกําลังกายประกอบเพลงในรูปแบบแอโรบิก/โยคะ         
เปนประจําสัปดาหละ 3 ครั้ง ทุกวันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี ของสัปดาหในเวลา  15.30 – 16.30 น.  
จนเสร็จสิ้นโครงการ 
6.  แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย 
ตค. 
๖3 

พย. 
63 

 ธค. 
63 

มค. 
64 

 กพ.  
๖4 

มีค. 
๖4 

เม.ย. 
๖4 

พค. 
๖4 

 มิย. 
 ๖4 

 กค. 
๖4 

สค. 
๖4 

กย. 
๖4 

กิจกรรมท่ี 1 1 ครั้ง  / / / / / / / / / / / นายพรมมา 
น.ส.วิไลพร                

7. งบประมาณโครงการ  ท้ังหมด  26,000 บาท 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

 
    ๑ 
             

งบดําเนินการ 
- คาตอบแทนวิทยากร 
หมายเหต ุขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 

 
26,0๐๐ 

  

 
สัปดาหละ  2 วัน เดือนละ 8 วัน วันละ 300 บาท 
รวม 11 เดือน  

                  รวมเปนเงินท้ังส้ิน 26,0๐๐  

9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

กิจกรรมท่ี ๑ การออกกําลังกาย 26,000 6,500 6,500 6,500 6,500 
      

รวม 26,000     

10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

   เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว  มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

- สอบถาม 
- สังเกต 

แบบสอบถาม 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
           ผูบริหารหนวยงาน บุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด มีรางกายแข็งแรง มีความสนุกสนานในการออกกําลังกาย และชวยลดความตรึงเครียดของ
อารมณไดเปนอยางดี 
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โครงการ   จัดกิจกรรมวันสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  ๑๑  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี ๑๒  ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี ๓   การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยอดรัก  บุรวัฒน , นายพรมมา  พันธภิบาล และนางทัศนีย   พันธุพานิชย  
ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔  
 

๑. หลักการและเหตุผล          
       ในแตละปจะมีวันสําคัญของชาติ ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  และสถาน 
ศึกษาในสังกัด มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ซ่ึงในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทุกครั้ง มีความจําเปนตองไดรับความ
รวมมือจากขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี รวมท้ังจะตองมีงบประมาณ ในการดําเนิน  
การ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
๒. วัตถุประสงค 
         ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
               เพ่ือจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจงสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
วันสําคัญ 
        ๒.๒ ผลลัพธ (Outcomes) 
               เพ่ือใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี ตระหนักและเห็นความสําคัญของ  
ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติไทย  
๓. เปาหมาย 
    ๓.๑ ดานปริมาณ  
               ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน ๗๖ คน ไดรวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ จํานวน  ๒๐  กิจกรรม 
     ๓.๒ ดานคุณภาพ  
              ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                       
เขต ๒๗ จํานวน ๗๖ คน ไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติไทย 
๔.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
        ๔.๑   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน ๓ คน รวมท้ังสิ้น ๔ คน 
        ๔.๒  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จํานวน ๗๒ คน 
๕.  สถานท่ีดําเนินงาน  
         ๑.  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด 
         ๒.  หอประชุมจังหวัดรอยเอ็ด 
         ๓.  สวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด 
         ๔. หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
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         ๕. อ่ืนๆ (ตามท่ีจังหวัดกําหนด) 
๖.  วิธีดําเนินการ   

ท่ี                กิจกรรม        ระยะเวลา      ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ วันรัฐพิธี (ตลอดป) ๑ ตุลาคม ๖๓ – ๓๐ กันยายน ๖๔ กลุมอํานวยการ 
๑.นายยอดรัก  บุรวัฒน 
๒.นายพรมมา  พันธภิบาล 
๓.นางทัศนีย พันธุพานิชย 

 
 
 
 

๒ คาวัสดุ/งานราชพิธี ๑ ตุลาคม ๖๓ - ๓๐ กันยายน ๖๔ 

๗.  แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเลา  
ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย 
ต.ค. 
๖๓ 

พ.ย. 
๖๓ 

 ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

 ก.พ.  
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

 มิ.ย. 
 ๖๔ 

 ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๑     
(วันรัฐพิธี) 

๒๐ ครั้ง //// // // // / / // / // // /  ๑.นายยอดรัก  บุรวัฒน 
๒.นายพรมมา พันธภิบาล 
๓.นางทัศนีย พันธุพานิชย 

๘.  วงเงินของโครงการ  ท้ังหมด   ๔๓,๐๐๐  บาท  (สี่หม่ืนสามพันบาทถวน) 

๙. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชจายงบประมาณ 

  คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ      รวม   
งบประมาณ 

๑. วันรัฐพิธี  
๑. พิธีถวายราชสักการะพอขุนรามคําแหงมหาราช    
     ๑๗  มกราคม (ถวายพานพุมดอกไม) 

  
 

 
๑,๐๐๐ 

 

 
      

 
๑,๐๐๐ 

 
๒. พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 (เน่ืองในวันยุทธหัตถี) ๑๘  มกราคม (ถวายพานพุมดอกไม) 

 ๑,๐๐๐ 
 

 ๑,๐๐๐ 
 

 ๓. พิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
๒๔ กุมภาพันธ (ถวายพานพุมดอกไม) 

 ๑,๐๐๐     ๑,๐๐๐ 

๙. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี      กจิกรรมและรายละเอียด 
     การใชจายงบประมาณ 

          
คาตอบแทน 

 
 คาใชสอย 

 
 คาวัสดุ 

     รวม   
งบประมาณ 

 ๔. วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว   พระ
มหาเจษฎาราชเจาและวันขาราชการพลเรือน  ๓๑  มีนาคม 
(ถวายพานพุมดอกไม)   

 ๑,๐๐๐ 
 
 

 ๑,๐๐๐ 
 
 

๕. วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา 
โลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ๖ เมษายน 
(ถวายพานพุมดอกไม)   

 ๑,๐๐๐ 
 
 

 ๑,๐๐๐ 
 
 

๖. พิธีวันท่ีระลึกคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ๒๕ เมษายน (ถวายพวงมาลา) 

 ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 

๗. พิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ๓๐ พฤษภาคม (ถวายพวงมาลา) 

 ๑,๕๐๐ 
 

 ๑,๕๐๐ 
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๘. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี ๓ มิถุนายน (พิธีทําบุญตักบาตร) 

 ๑,๐๐๐ 
 

 ๑,๐๐๐ 
 

๙. พิธีวันท่ีระลึกคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา ธิบดินทร  
๙ มิถุนายน (ถวายพวงมาลา) 

 ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 

๑๐. พิธีวันท่ีระลึกคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ๑๑ กรกฎาคม (ถวายพวงมาลา) 

 ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 

๑๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม (พิธีทําบุญตักบาตร) 

 ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๑๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง  
๑๒ สิงหาคม (พิธีทําบุญตักบาตร) 

 ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๑๓. พิธีวันท่ีระลึกคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ๑ ตุลาคม (ถวายพวงมาลา) 

 ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 

๑๔.  วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม (ถวายพวงมาลา) 

 ๑,๕๐๐     ๑,๕๐๐ 

๑๕.วันคลายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ป สมเดจ็พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม  (พานพุมดอกไมสด) 

 ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๑๖.  พิธีวันปยมหาราช ๒๓ ตุลาคม (ถวายพวงมาลา)  ๑,๕๐๐       ๑,๕๐๐ 

 ๑๗.  วันพระบิดาแหงฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน 
(พานพุมดอกไม) 

 ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

 ๑๘. พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวในอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต  
๒๕ พฤศจิกายน  (ถวายพวงมาลา) 

   ๑,๕๐๐     ๑,๕๐๐ 

 ๑๙. วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันชาติ,วัน
พอแหงชาติ) ๕ ธันวาคม        (พิธีทําบุญตักบาตร) 

 ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

 ๒๐. พิธีวันสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช           ๒๘ 
ธันวาคม (พานพุมดอกไม) 

 ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๒ คาวัสด/ุอุปกรณงานราชพิธี 
- ภาพพระบรมฉายาลักษณ 
- ผาประดับงานพิธี(ขาว,เหลือง,ฟา,มวง) 
- โตะและเครื่องราชสักการะ 
- ปายในการจัดงานพิธี 
- ขาตั้งพวงมาลา 

  
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

  
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

                                   รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๔๓,๐๐๐  ๔๓,๐๐๐ 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการตามความเปนจริง 
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๑๐.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

วันรัฐพิธี ๒๓,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๖,๕๐๐ ๓,๕๐๐ 
คาวัสด/ุอุปกรณงานราชพิธี ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

รวม ๔๓,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๑๑,๕๐๐ ๘,๕๐๐ 

๑๑.  ความพรอมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณและมีความพรอม 
   เครื่องมือมีความพรอมและดําเนินการไดทันที 

๑๒. การประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs)   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
จัดกิจกรรมวันสําคัญไดครบ ๒๐ คร้ัง 

- จํานวนบุคลากร ๑๐๐%ที่เขารวม
กิจกรรม 
- การรายงานผล 

- การสังเกต 
- แบบรายงานผล 

ผลลัพธ (Outcomes)  
รอยละของขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา และ 
เจาหนาที่ ๗๖ คน ไดเขารวมกิจกรรม ๒๐ คร้ัง 

- การใหความรวมมือในการรวม
กิจกรรม 

- การติดตามผล 

๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
           ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
เปนผูท่ีตระหนักและใหความสําคัญตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความสํานึกในความเปนชาติไทย  

๑๔.  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 
 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 

๑๕.  การติดตามและประเมินผล 
 ๑.  บุคลากร ๑๐๐% ท่ีรวมกิจกรรม 
 ๒.  การรายงานผล  
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ช่ือโครงการ    กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมบํารุงรักษาและพัฒนาวัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                  มัธยมศึกษารอยเอ็ด     
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี ๓ ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี ๑๑  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี ๙  ดานสังคม   
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย     
สอดรับนโยบาย สพม.รอ นโยบายท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๒ ปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค   
ผูรับผิดชอบ     นายยอดรักษ  บุรวัฒน , นายพรมมา  พันธภิบาล และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 

๑.หลักการและเหตุผล  
  ในแตละป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จะมีการจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ซ่ึงถือเปนกิจกรรมท่ี
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา และไดตระหนักถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเปนการสนองยุทธศาสตรชาติและ
วางรากฐานการปลูกจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต ใหกับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง จึงไดจัดทํา
โครงการกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด นี้ข้ึน   
๒.วัตถุประสงค 
   ๑. เพ่ือใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด  
 ๒. เพ่ือปลูกฝงใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต  อยู
อยางเพียงพอและจิตสาธารณะ  
๓.กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน 
  ๓.๑ กลุมเปาหมายหลัก   
        ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด   
  ๓.๒ กลุมเปาหมายรอง  
        โรงเรียน ผูปกครองนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และ
ประชาชนท่ัวไป  
๔.ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  ๔.๑ รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง สังกัดสํานักงาน                 
เขตพ้ืนท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและ
พัฒนาวัด  
   ๔.๒ การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด ในสังกัดและสถานศึกษา 
  ๔.๕ มีการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดานคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและ
พัฒนาวัด  
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๕.สถานท่ีดําเนินการ  วัด ทุกวัด ในจังหวัดรอยเอ็ด / ประเทศไทย 
๖.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  ๖.๑ จัดทําโครงการและนําเสนอเพื่ออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒ ประชาสัมพันธขอความรวมมือผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง  ในสังกัดให
ดําเนินงานตามโครงการ  
  ๖.๓ สงเสริมใหมีการบูรณาการกับชุมชนและสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมบํารุงรักษา
และพัฒนาวัด 
   ๖.๔ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด เชน กิจกรรม ทําความดี
เพื่อวัด , กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรมฯลฯ 
  ๖.๕ สรุปผลโครงการกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด                                  
๗.วิธีดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ ต.ค. ๒๕๖๓ 

นายยอดรักษ  บุรวัฒน  
นายพรมมา  พันธภิบาล   

และคณะ 

๒ ประชุมเตรียมความพรอม พ.ย. ๒๕๖๓ 

๓ 
จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

ต.ค. ๒๕๖๓ –  ก.ย. 
๒๕๖๔ 

๔ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๕ 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและ
พัฒนาวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ก.ย. ๒๕๖๔ 

๘.แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย ก.ย.๖๓ - พ.ย.๖๔ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ    

นายยอดรักษ  บุรวัฒน  
นายพรมมา  พันธภิบาล 

และคณะ 

๒. ประชุมเตรียมความพรอม    

๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

   

๔. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ    

๕. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ    

๙. งบประมาณ  จํานวน 36,๐๐๐ บาท  (-สามหมื่นหกพันบาทถวน-) รายละเอียด ดังน้ี 
๑๐. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส  
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

รวม
ทั้งสิ้น 

กําหนดรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษา

และพัฒนาวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”        

     

ดําเนินการดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมบํารุงรักษา  
และพัฒนาวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด                 

9,0๐๐ 9,0๐๐ 9,0๐๐ 9,0๐๐ 36,๐๐๐ 

รวม 9,0๐๐ 9,0๐๐ 9,0๐๐ 9,0๐๐ 36,๐๐๐ 

  หมายเหตุ   ถัวจายตามจริงทุกรายการ 
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  ๑๑. รายละเอียดประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม  (ถัวจายตามจริงทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
งบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ     

๒ 

การดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและ
พัฒนาวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด                     
- คาตอบแทน , บํารุงรักษาและพัฒนาวัด วัด ทุกวัด ในจังหวัด
รอยเอ็ด / ประเทศไทย 

 
 

36,๐๐๐  36,๐๐๐ 

๓ สรุปผล / รายงานผลการดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด  

    

รวม  36,๐๐๐  36,๐๐๐ 
๑๒. ความพรอมของโครงการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีประสบการณและมีความพรอม 
     เครื่องมือมีความพรอมและดําเนินการไดทันที 

๑๓. องคกร ภาคีเครือขาย 
๑๓.๑ สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   
๑๓.๒ ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

๑๔. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๔.๑ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด     
  ๑๔.๓ ผูปกครองและประชาชนท่ัวไป รับรูขอมูลการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและ
พัฒนาวัด   
 ๑๔.๔ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด ตื่นตัวและเขาใจการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด และสามารถนํา
ความรูไปพัฒนาและตอยอดได          
 ๑๔.๕ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีเครือขายคุณธรรม จริยธรรม 
บํารุงรักษาและพัฒนาวัด  
 ๑๔.๖ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยาง  
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๑๕. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต 
(Outputs) 

๑. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง ในสังกัดสํานักงาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด    
๒. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง ในสังกัดสํานักงาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗  ไดรับการปลูกฝงใหเกิดคุณลักษณะ ๕ 
ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางเพียงพอและ
จิตสาธารณะ  

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสํารวจ / ความ
พึงพอใจ 
๓. การสังเกต 
สัมภาษณ 
๔. การออกติดตาม
และประเมินผล 
๕. การรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง ในสังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ มีความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษา และพัฒนาวัด    
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง ในสังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ไดรับการปลูกฝงใหเกิด
คุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยู
อยางเพียงพอและจิตสาธารณะ 

๑๖. ความตอเนื่อง ย่ังยืนและการขยายผล 
  โครงการกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปนโครงการท่ีควรตองขยายผลไปยังทุกพ้ืนท่ี เพราะการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด ยังมีอยางตอเนื่อง ควรเพ่ิมความเขมแข็งของผูบริหาร ครู บุคลากรทาง  
การศึกษา และลูกจาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และชุมชนในการมีสวนรวม       

๑๗. การแลกเปล่ียนเรียนรู การเผยแพรผลการดําเนินโครงการ 
  การดําเนินโครงการกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บํารุงรักษาและพัฒนาวัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะการบริจาคและแลกเปลี่ยน ซ่ึงในแตละภาค
สวนสามารถแสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน 
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โครงการ   ประเพณีงานบุญผะเหวด ประจําปงบประมาณ 2564  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 1. ดานความม่ันคง  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 9. ดานสังคม 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ผูรับผิดชอบ นายยอดรัก บุรวัฒน , นายพรมมา พันธภิบาล  และนางพัชราภรณ วันทอง 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 –  31 มีนาคม 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในแตละปจังหวัดรอยเอ็ดจะมีการจัดงานประเพณีงานบุญเผวด ซ่ึงถือวาเปนประเพณีสําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีประจําจังหวัดท่ีปฏิบัติสืบเนื่องกันมา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ซ่ึงในการจัด
กิจกรรมงานประเพณีบุญเผวด ไดรับความรวมมือจากขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาท่ี รวมท้ัง
จะตองมีงบประมาณในการดําเนินการ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค    2.1 ผลผลิต (Outputs) เพ่ือจัดกิจกรรมวันประเพณีไทยงานบุญเผวด และวันสําคัญทาง
ศาสนาในปงบประมาณ 2564  

2.2 ผลลัพธ (Outcomes) เพ่ือใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี 
 ตระหนักและเห็นความสําคัญของประเพณีประจําจังหวัด ซ่ึงถือวาเปนประเพณีสําคัญท่ีทําสืบเนื่องกันมา  
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ           
  ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

จํานวน 76 คน ไดรวมกิจกรรมวันประเพณีไทยงานบุญเผวด และวันสําคัญทางศาสนา 
3.2 เชิงคุณภาพ  
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

จํานวน 76 คน และแขกผูมีเกียรติ ไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของวัน
ประเพณีไทยงานบุญเผวด 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
5. วิธีดําเนินการ  

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการ 
3. สงทายปเกาตอนรับปใหม 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

กิจกรรมท่ี 1 1 ครั้ง              
7. งบประมาณโครงการ  (จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  ท้ังหมด 14,500 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่
พันหารอยบาทถวน)   
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

 คาใชสอย  
- คาทําบุญกัณฑจอบกัณฑหลอน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูรวมกิจกรรม ( 60 x 150 ) 
- คากลองยาว 

 
5,000 
9,000 

500 

 

รวม 14,500  
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 

9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

กิจกรรมท่ี 1 งานบุญเผวด 14,500 14,500 - - - 
รวม 14,500 14,500 - - - 

10.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต 
(Outputs) 

ผูอาวุโส ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
จํานวน 180 คน ไดรวมกิจกรรมวันประเพณีงานบุญเผวด 

๑. การสัมภาษณ 
๒. แบบเครื่องมือประเมิน 
๓. แบบประเมิน 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

รอยละ ๑๐๐ ผูอาวุโส ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความประทับใจและพึงพอใจ  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปน

ผูท่ีตระหนักและเห็นความสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และมีความสํานึกในความเปนชาติไทย  
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โครงการ   ประเพณีงานสงกรานต ประจําปงบประมาณ 2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 1. ดานความม่ันคง 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 9. ดานสังคม 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 1. การปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

ผูรับผิดชอบ นายยอดรัก บุรวัฒน , นายพรมมา พันธภิบาล  และนางพัชราภรณ วันทอง 
ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 –  30 เมษายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในแตละปจังหวัดรอยเอ็ดจะมีการจัดงานประเพณีงานสงกรานต ซ่ึงถือวาเปนประเพณีสําคัญทางศาสนา
และประเพณีประจําจังหวัดท่ีปฏิบัติสืบเนื่องกันมา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ซ่ึงในการจัด
กิจกรรมงานประเพณีงานสงกรานต ไดรับความรวมมือจากขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาท่ี 
รวมท้ังจะตองมีงบประมาณในการดําเนินการ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป  
 2.2 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี ไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอ
ผูใหญและผูอาวุโส 
 2.3 เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี เกิดความสมัครสมานสามัคคี 
และมีการแสดงออกในสิ่งท่ีดี  
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ           
     ผูอาวุโส ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 180 คน ไดรวมกิจกรรมวันประเพณีงานสงกรานต 
3.2 เชิงคุณภาพ  
บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม        ไม

นอยกวารอยละ 80 ไดพบปะพูดคุยและเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ มีจิตสํานึกในความเปนไทย ไดแสดง
ความเครพตอผูอาวุโส และสงเสริมในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
5. วิธีดําเนินการ  

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการ 
3. กิจกรรมงานสงกรานต 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

กิจกรรมท่ี 1 1 ครั้ง              
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7. งบประมาณโครงการ (จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ท้ังหมด 40,000บาท (สี่หมื่นบาทถวน)   

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับที ่ งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
 คาใชสอย 

- คาจัดสถานที่พรอมเคร่ืองเสียง ปายไวนิล 
- คาจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม,น้ําอบไทย,พานรองขันน้ํา 
- ขันดอกไมสรงน้ํา (50ขันx100 บาท) 
- พวงมาลัยคอ (100เสนx20 บาท) 
- ดอกไมประดับพานสรงน้ําพระพุทธรูป/มาลัยกร(1พานx500บาท) 
-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มผูรวมกิจกรรม(150 คนx150บาท) 
-คาของที่ระลึก (50คนx100บาท)   

 
5,000 
5,000 
2,000 

500 
 

22,500 
5,000 

 

รวม 40,000  

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

กิจกรรมท่ี 1 งานสงกรานต 40,000   40,000  
รวม 40,000   40,000  

10.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 

ผูอาวุโส ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จํานวน 180 คน 
ไดรวมกิจกรรมวันประเพณีงานสงกรานต 

๑. การสัมภาษณ 
๒. แบบเครื่องมือประเมิน 
๓. แบบประเมิน 

ผลลัพธ (Outcomes) 

รอยละ ๑๐๐ ผูอาวุโส ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เจาหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
มีความประทับใจและพึงพอใจ  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปน

ผูท่ีตระหนักและเห็นความสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และมีความสํานึกในความเปนชาติไทย  
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ช่ือโครงการ   โรงเรียน ๓ น. (นาดู นาอยู นาเรียน)สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี ๖  ดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   
สอดรับนโยบาย สพม.รอ นโยบายท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   
ผูรับผิดชอบ    นายยอดรักษ  บุรวัฒน , นายพรมมา  พันธภิบาล และคณะ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาอาคาร
สถานท่ี และสิ่งแวดลอม ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะห ภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
และสถานศึกษาในสังกัด ภารกิจท่ีมีความจําเปนถึงการปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอม ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
ท้ังภายใน และภายนอก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และสถานศึกษา รวมท้ังดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และสถานศึกษา การควบคุม 
ตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษา จัดเก็บรักษาวัสดุ / อุปกรณ และการสรุปและรายงาน 
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามภารกิจ และขอบเขตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด ไดตระหนัก และถือเปนหนาท่ีตองดําเนินการพัฒนาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม ใหมีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ และการใหบริการอาคารสถานท่ี ของสถานศึกษา เปนสวนสําคัญในการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน และ
การเรียนการสอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดทําโครงการโรงเรียน ๓ น (นาดู นาอยู นาเรียน) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เพ่ือใหการวางแผน มาตรการ การดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของสถานศึกษา ใหมีความปลอดภัย และเอ้ือตอการใหผูรับบริการ และ
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มท่ีตามศักยภาพ  

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และการเรียน                        
การสอน มีความปลอดภัย ผูรับบริการ และผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มท่ีตามศักยภาพ มีความประทับใจ และพึง
พอใจ  
 ๒.๒ เพ่ือใหการบริการอาคารสถานท่ี ของสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
          สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
 ๓.๒.๑ อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม ภายใน และภายนอก สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน                  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
 ๓.๒.๒ สถานศึกษา ท้ังภายใน และภายนอก สะอาด และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  

๔. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
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 ๔.๑ สถานศึกษา รอยละ ๑๐๐  เปนสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน                      
และการเรียนการสอน มีความปลอดภัย ผูรับบริการ และผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มท่ีตามศักยภาพ มีความ
ประทับใจ และพึงพอใจ   
 ๔.๒ สถานศึกษา รอยละ ๑๐๐ ใหการบริการอาคารสถานท่ี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และได
มาตรฐาน 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 
          อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม  ภายใน และภายนอก ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน                  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

๖. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๖.๑ จัดทําโครงการ และนําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ  
  ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการ / จัดประชุมเตรียมการ 
   ๖.๓ ประชาสัมพันธขอความรวมมือสถานศึกษาในสังกัด  ใหดําเนินงานตามโครงการ  
   ๖.๔ สถานศึกษา ดําเนินการสมัครคัดเลือกโรงเรียน ๓ น. (นาดู นาอยู นาเรียน)   
  ๖.๕ สถานศึกษา รอรับการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ๓ น. (นาดู นาอยู นาเรียน)  ตามท่ีสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด กําหนด 
  ๖.๖ ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียน ๓ น. (นาดู นาอยู นาเรียน) สรุปผลโครงการ ตอไป 
 ๗.  วิธีดําเนินงาน  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

นายยอดรักษ  บุรวัฒน  
นายพรมมา  พันธภิบาล   

และคณะ 

 

๒ 
แตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดรูปแบบ และแนวทาง
การดําเนินงานโรงเรียน ๓ น. (นาดู  
นาอยู นาเรียน)   

มีนาคม – พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

๓ 
ดําเนินการโรงเรียน ๓ น. (นาดู นาอยู นาเรียน)     มิถุนายน –กรกฎาคม 

๒๕๖๔ 

๔ 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานโรงเรียน ๓ น. (นาดู 
นาอยู นาเรียน)     

กันยายน ๒๕๖๔ 

๘.   แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย ต.ค.๖๓ 

ม.ีค.–พ.ค.
๖๔ 

ม.ิย.-ก.ค.๖๔ ก.ย.๖๔ 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ       

นายยอดรักษ  บุรวัฒน  
นายพรมมา  พันธภิบาล   

และคณะ 

๒. แตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดรูปแบบ 
และแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน ๓ น. 
(นาดู นาอยู นาเรียน)     

   
   

๓. ดําเนินการโรงเรียน๓ น. (นาดู นาอยู 
นาเรียน)     

     
 

๔. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโรงเรียน
๓ น. (นาดู นาอยู นาเรียน)     
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 ๙.  งบประมาณ จํานวน  ๕๐,๕๐๐  บาท  (-หาหม่ืนหารอยบาทถวน-)  รายละเอียดดังนี้   
 ๑๐.  แผนการใชจายงบประมาณ  

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวมท้ังสิ้น 
แตงตั้งคณะกรรมการ  กําหนดรูปแบบ  
และแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน๓ น. (นาดู  
นาอยู นาเรียน)     

 ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐ 

ดําเนินการโรงเรียน๓ น. (นาดู นาอยู นาเรียน)       ๔๖,๕๐๐  ๔๖,๕๐๐ 

รวม  ๔,๐๐๐ ๔๖,๕๐๐  ๕๐,๕๐๐ 

  หมายเหตุ   ถัวจายตามจริงทุกรายการ 
๑๑.รายละเอียดประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม (ถัวจายตามจริงทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
งบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ     

๒ 

แตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดรูปแบบ และแนวทางดําเนินงานโรงเรยีน ๓ 
น. (นาดู นาอยู นาเรียน)     
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการจํานวน ๒๐ 
คน (๒๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ ครั้ง = ๔,๐๐๐บาท)  

 
 
 

 

 
 

๔,๐๐๐ 

 

 
๔,๐๐๐ 

๓ 

การดําเนินงานโรงเรียน ๓ น. (นาดู นาอยู นาเรียน)     
-  คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการ จํานวน ๑๕ คน 
 (๒๔๐ บาท x ๕ วัน x ๑๕ คน = ๑๘,๐๐๐ บาท) 
- คาพาหนะ (เหมาจาย) 
- คาวัสดุโครงการ (เอกสาร และโล)  

 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๑๒,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

๔ 

สรุปผล / รายงานผลการดําเนินงานโรงเรียน ๓ น. (นาดู นาอยู  
นาเรียน)     
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการจํานวน ๒๐ 
คน (๒๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ ครั้ง = ๒,๐๐๐บาท) 
- คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน ๑๕ คน 
 (๕๐๐ บาท x ๑ ครั้ง x ๑๕ คน = ๕,๐๐๐ บาท) 

 
 
 

๗,๕๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 

 

 ๑๑,๕๐๐ 

รวม ๒๕,๕๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕๐,๕๐๐ 

๑๒. ความพรอมของโครงการ 
    โรงเรียน และบุคลากรมีประสบการณ และมีความพรอม 
    เครื่องมือมีความพรอม และดําเนินการไดทันที 
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๑๓. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม ศึกษา เขต 
๒๗ เปนสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน 
มีความปลอดภัย ผูรับบริการ และผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มท่ีตามศักยภาพ มี
ความประทับใจ และพึงพอใจ 

๑. การสัมภาษณ 
๒. แบบเครื่องมือประเมิน 
๓. แบบประเมิน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
รอยละ ๑๐๐ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๗ ใหการบริการอาคารสถานท่ี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๔. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๔.๑ ผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขาใจหลักการดําเนินงาน                      
การปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม มีข้ันตอนชัดเจน พรอมท้ังวิธีการ และเครื่องมือ                         
ท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการทํางานท่ีตรวจสอบได จากผูบริหาร บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ                       
ท้ังใน และนอกสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ  
 ๑๔.๒ ผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมใน การปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานท่ี และสิ่งแวดลอม เปนสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผูรับบริการ 
และผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มท่ีตามศักยภาพ มีความประทับใจ และพึงพอใจ 
 ๑๔.๓ ผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหการบริการอาคารสถานท่ี                     
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    ประชุมขาราชการและลูกจางท่ีปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   
              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  ๑๑  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี ๑๒  ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี ๓     การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 6 สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ผูรับผิดชอบ  นายยอดรัก  บุรวัฒน , นายพรมมา  พันธภิบาล , และนางทัศนีย   พันธุพานิชย  
ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมอํานวยการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 

๑. หลักการและเหตุผล   
         ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มุงกระจายอํานาจบริหาร

และการจัดการไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  มีขาราชการและ
ลูกจางท่ีปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน ๗๖ คน จําเปนตองสงเสริม และ
สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการ การ
ปฏิบัติ การศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพพรอมท้ังการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของ
บุคลากร  
๒.  วัตถุประสงค 
       ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
             ๒.๑.๑ เพ่ือความเขาใจอันดีตอกันในการปฏิบัติงาน 
             ๒.๑.๒ เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
       ๒.๒ ผลลัพธ (Outcomes) 
             ๒.๒.๑ การไดรับความรวมมือจากการรบันโยบายและขอตกลงในการประชุม 
             ๒.๒.๒ ประสิทธิภาพของการประชุม 
๓.  เปาหมาย 
        ๓.๑  ประชุมขาราชการและลูกจาง  จํานวน ๑๒ ครั้ง  
           ๓.๒  ขาราชการและลูกจางเขารวมประชุม จํานวน ๗๖ คน                 
๔.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
    บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  จํานวน ๗๖  คน 
๕.  สถานท่ีดําเนินงาน   

         หองประชุมอินทนิล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
๖.  วิธีดําเนินการ  (อธิบายข้ันตอนดําเนินการในแตละกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๑. ดําเนินการประชุมขาราชการและลูกจางท่ี
ปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน  ๑๒ ครั้ง 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 

๑. นายยอดรัก  บุรวัฒน 
๒. นายพรมมา   พันธภิบาล 
๓. นางทัศนีย     พันธุพานิชย 
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๗.  แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเลา  
ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย 
ต.ค. 
๖๓ 

พ.ย. 
๖๓ 

 ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

 ก.พ.  
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

 มิ.ย. 
 ๖๔ 

 ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

การประชุมขาราชการและลูกจาง
ท่ีปฏิบัติงานท่ี สพม.รอ ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ.2๕๖๔ 

๑๒ ครั้ง / / / / / / / / / / / / นายยอดรัก บุรวัฒน 
 นายพรมมา พันธภิบาล
นางทัศนีย พันธุพานิชย
น.ส.พนิดา  เที่ยงผดุง 

๘.  วงเงินของโครงการ   ท้ังหมด   ๓๓,๑๒๐ บาท  (สามหม่ืนสามพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) 
    งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน  ๓๓,๑๒๐  บาท 
๙.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
การประชุมขาราชการและลูกจาง 

๑. งบดําเนินการ ดังน้ี ๓๓,๑๒๐    

 ๑. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ๓๓,๑๒๐    

     ๑.๑ คาใชสอย ๓๑,๙๒๐  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๓๑,๙๒๐ จํานวน  ๑๒  ครั้ง ๆ  ละ  ๗๖  คนๆ  ละ  ๓๕ บาท   

ครั้งละ  ๒,๖๖๐  บาท   

 
   ๑.๒ คาวัสดุ   

- คาจัดพิมพและจัดทําเอกสารการประชุม ๑,๒๐๐ จัดเอกสารการประชุม  จํานวน  ๑๒  ครั้งๆ ละ ๑๐๐  
บาท   

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการตามความเปนจริงและจํานวนครั้งของการประชุม 
๑๐.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งส้ิน ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

การประชุมขาราชการและลูกจาง  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

๓๓,๑๒๐   ๘,๒๘๐ ๘,๒๘๐ ๘,๒๘๐ ๘,๒๘๐ 

รวม ๓๓,๑๒๐   ๘,๒๘๐ ๘,๒๘๐ ๘,๒๘๐ ๘,๒๘๐ 
๑๑.  ความพรอมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณและมีความพรอม 
   เครื่องมือมีความพรอมและดําเนินการไดทันที 
๑๒.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต (Output) 
- ประสิทธิภาพของการประชุม 
ผลลัพธ (Outcomes) 
- ไดรับความรวมมือจากการรับ 
นโยบายและขอตกลงในการประชุม 

 
๑. จํานวนบุคลากร ๑๐๐%    
    ท่ีเขารวมประชุม 
๒. การใหความรวมมือในการ 
    ประชุม ๑๐๐% 

 
๑. สังเกต 
๒. รายงานการประชุมและ 
๓.  ติดตามผล 

๑๓.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ การประชุมประสบผลสําเร็จดวยดี ไดรับความรับรวมมือจากผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และการนํา
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และขอตกลงไปดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
๑๔.  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเมื่อโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 
  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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โครงการ     ประชุมผูบริหารโรงเรียน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี ๑๒  ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ  นโยบายท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยอดรัก  บุรวัฒน , นายพรมมา  พันธภิบาล  และนางทัศนีย   พันธุพานิชย  
ลักษณะโครงการ      โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมอํานวยการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 

๑. หลักการและเหตุผล   
         ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มุงกระจายอํานาจบริหาร

และการจัดการไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัด 
๖๐ โรงเรียน จําเปนตองสงเสริมและสนับสนุนผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบนโยบายแนว
ทางการปฏิบัติการบริหารจัดการ การปฏิบัติ การศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพพรอมท้ัง
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคลากร  
๒.  วัตถุประสงค 
       ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
             ๒.๑.๑ เพ่ือความเขาใจอันดีตอกันในการปฏิบัติงาน 
             ๒.๑.๒ เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
       ๒.๒ ผลลัพธ (Outcomes) 
             ๒.๒.๑ การไดรับความรวมมือจากการรบันโยบายและขอตกลงในการประชุม 
             ๒.๒.๒ ประสิทธิภาพของการประชุม 
๓.  เปาหมาย 
        ๓.๑  ประชุมผูบริหารและบุคลากร จํานวน ๑๒ ครั้ง  
           ๓.๒  ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมประชุม จํานวน  ๘๐ คน                 
๔.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
    ๔.๑  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ๖๐ คน 
    ๔.๒  บุคลากรปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน  ๒๐  คน 
๕.  สถานท่ีดําเนินงาน   

         หองประชุมอินทนิล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
๖.  วิธีดําเนินการ  (อธิบายข้ันตอนดําเนินการในแตละกิจกรรม) 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๑ ดําเนินการประชุมผูบริหารโรงเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน ๑๒ ครั้ง 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 

๑. นายยอดรัก  บุรวัฒน 
๒. นายพรมมา   พันธภิบาล 
๓. นางทัศนีย     พันธุพานิชย 

 

 



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 85 

 

 

๗.  แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเลา  

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ต.ค. 
๖๓ 

พ.ย. 
๖๓ 

 ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

 ก.พ.  
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

 มิ.ย. 
 ๖๔ 

 ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

การประชุมผูบริหาร
โรงเรียนประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

  / / / / / / / / / / / / นายยอดรัก บุรวัฒน 
 นายพรมมา   พันธภิบาล

นางทัศนีย   พันธุพานิชย
น.ส.พนิดา  เที่ยงผดุง 

๘.  วงเงินของโครงการ ท้ังหมด   ๙๓,๖๐๐  บาท (เกาหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 
    งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน  ๙๓,๖๐๐  บาท 
๙.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

  การประชุมผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
 งบดําเนินการ ดังนี้ ๙๓,๖๐๐    
 ๑. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ๙๓,๖๐๐    
 ๑.๑ คาใชสอย ๓๓,๖๐๐  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๓๓,๖๐๐ จํานวน  ๑๒  ครั้ง ๆ  ละ  ๘๐  คนๆ  ละ   
๓๕ บาท  ครั้งละ  ๒,๘๐๐  บาท      

 ๑.๒ คาวัสดุ   

- คาจัดพิมพและจัดทําเอกสารการ
ประชุม 

๖๐,๐๐๐ 
 

จัดเอกสารการประชุม  จํานวน  ๑๒  ครั้ง 
ครั้งละ  ๕,๐๐๐  บาท   

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการตามความเปนจริงและจํานวนครั้งของการประชุม    
๑๐.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

การประชุมผูบริหารโรงเรียน  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

๙๓,๖๐๐ ๒๓,๔๐๐ ๒๓,๔๐๐ ๒๓,๔๐๐ ๒๓,๔๐๐ 

รวม ๙๓,๖๐๐ ๒๓,๔๐๐ ๒๓,๔๐๐ ๒๓,๔๐๐ ๒๓,๔๐๐ 
๑๑.  ความพรอมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณและมีความพรอม 
   เครื่องมือมีความพรอมและดําเนินการไดทันที 
๑๒.  การประเมินผล 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต (Output) 
- ประสิทธิภาพของการประชุมผลลัพธ (Outcomes) 
- ไดรับความรวมมือจากการรับนโยบายและขอตกลงในการประชุม 

๑. จํานวนบุคลากร ๑๐๐%     
    ท่ีเขารวมประชุม 
๒. การใหความรวมมือ            
    ในการประชุม ๑๐๐% 

๑. สังเกต 
๒. รายงานการประชุมและ 
๓.  ติดตามผล 

๑๓.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   การประชุมประสบผลสําเร็จดวยดี ไดรับความรับรวมมือจากผูบริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษา และการนํานโยบาย แนวทางปฏิบัติ และขอตกลงไปดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
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โครงการ  เสริมสรางศักยภาพ และขวัญกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด   
             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ  กลยุทธ สพม.รอ   นโยบายขอท่ี 3 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบ  กลุมอํานวยการ สพม.รอ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต  เปน
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 –  2580 แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  โดยเฉพาะนโยบายดานท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการ
พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

         ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหคนไทย  เปน
คนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองตระหนักถึง
ความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปน
ตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน 
เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครยูุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการ
การเรียนรูทําหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบ
กิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผล สัมฤทธิ์
ของผูเรียน จึงนับไดวาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ และสมควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนในดานตางๆ อาทิ สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณและปจจัยตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนแลว ยังควรสงเสริมสนับสนุนในดานสวัสดิภาพ 
สวัสดิการ และขวัญกําลังใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถือวาเปนผูอยูแนวหนา เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพตอไป 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสงเสริม 
สนับสนุนสวัสดิภาพ สวัสดิการ และขวัญกําลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดังกลาว จึงไดจัดทํา
โครงการ “เสริมสรางศักยภาพ และขวัญกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564” ข้ึน โดยมุงชวยเหลือใหเกิดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาและในสํานักงาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด      
อยางท่ัวถึง และเต็มความสามารถ 
2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานและสถานศึกษา      
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 2) เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีสวัสดิ
ภาพ และสวัสดิการอ่ืนจากหนวยงานตนสังกัด เพ่ือการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีด ี          

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด
จํานวน   คน  
 เชิงคุณภาพ 

  ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ท่ีอยูใน
หลักเกณฑของโครงการ ไดรับการสงเสริม สนับสนุนสวัสดิภาพ สวัสดิการ และขวัญกําลังใจในการดําเนินชีวิต 
 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
 
5. วิธีดําเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
  2. แตงตั้งคณะทํางาน  
  3. ประชุมคณะทํางานในการจัดทําหลักเกณฑวิธีการ กิจกรรม และสรางความเขาใจ  
  4. ดําเนินงานตามโครงการ   
  5. กํากับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมตางๆ  
  6. รายงานผลการดําเนินโครงการ  
6.แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ ม.ค 
64 

ก.พ  
64 

ม.ีค 
64 

เม.ย 
64 

พ.ค 
64 

ม.ิย 
64 

ก.ค 
64 

ส.ค 
64 

ก.ย 
64 

ต.ค. 
64 

ขออนุมัติโครงการ            

กลุมอํานวยการ 
สพม.รอ 

แตงต้ังคณะทํางาน           

ประชุมคณะทํางาน
เพ่ือจัดทําหลักเกณฑฯ 
และวิธีการ 

          

ดําเนินงานงานตาม
โครงการ 

          

กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

          

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

          

7.งบประมาณ แหลงท่ีมา 
 งบดําเนินงาน สพม. รอ จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

การดําเนินงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ/สถานท่ี 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการ
สนับสนุน และสรางขวัญกําลังใจ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สพม.รอ 

2,000 สพม.รอ 

2. การดําเนินงานตามกิจกรรม หลักเกณฑ วิธีการ เพ่ือเปน
คาใชจายดังนี้ 
   2.1 คาพาหนะ (รถตู สพม.รอ) /น้ํามันเชื้อเพลิง  ในการออก
พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการ  ในเดือน ม.ค. ถึง ก.ย. 2564 
   2.2 คารับรองพิธีการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
ตลอดการดําเนินโครงการ 
   2.3 คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงคของ
โครงการ คาสาธารณูปโภค จนเสร็จสิ้นโครงการ 
   2.4 คาใชจายการกํากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
   2.5 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคณะทํางานตลอดการดําเนิน
โครงการ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

8,000 
 

1.สพม.รอ 
2.สถานศึกษา 60 แหง  
3.สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด สพม.รอ 

รวมท้ังสิ้น 100,000  
** ขอถัวจายทุกรายการ 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทําหลักเกณฑฯ และ
วิธีการ 

- 2,000 - - 2,000 

ดําเนินงานงานตามโครงการ - 20,000 20,000 20,000 60,000 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล - 10,000 10,000 10,000 30,000 
รายงานผลการดําเนินงาน - - - 8,000 8,000 

รวม - 32,000 30,000 38,000 100,000 
สถานท่ีดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัดท้ัง 60 แหง ใน 20 อําเภอ ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.รอ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กลุมอํานวยการ สพม.รอ 
ผูสนับสนุนโครงการ 
 ผูบริหารการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
 ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
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การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพม.รอ ท่ีเขารับการสงเสริม สนับสนุนสวัสดิการ
ตามหลักเกณฑฯ ของโครงการมีความพึงพอใจ 
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด  
สพม.รอ มีความพึงพอใจในการสงเสริมสวัสดิการฯ ใหกับ
บุคลากรตามโครงการ 

ออกติดตาม และการสัมภาษณ 
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับ
การสงเสริม สนับสนุนสวัสดิการฯ 
ติดตาม และสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริม
สวัสดิการตามโครงการ 
 

-การสัมภาษณ 
-แบบสํารวจ 
 
 
-การสัมภาษณ 
-แบบสํารวจ 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุน มีสวัสดิภาพ และสวัสดิการอ่ืน
จากหนวยงานตนสังกัด เพ่ือการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีกําลังใจในการ
สงเสริมสนับสนุนนักเรียนในดูแล ใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ และเปนประชากรท่ีมีคุณภาพของประเทศ 
ชาติตอไปในอนาคต 

แนบทายโครงการ 
หลักเกณฑ วิธีการในการกําหนดกิจกรรม เพ่ือการสงเสริม และสรางขวัญกําลังใจ 

1. งานท่ีเปนการประกวด แขงขัน หรือไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับตางๆ ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษา สังกัด สพม.รอ 

2. เปนงานท่ีเก่ียวกับงานมงคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.รอ อาทิเชน 
งานแตงงาน  งานบวช  ข้ึนบานใหม  หรืองานบุญตามประเพณีตางๆ เปนตน 

3. งานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ เชน การไดรับการเลื่อนตําแหนง/ระดับ  เปนตน 
4. งานศพ ของบิดา มารดา บุตร ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.รอ 
5. สนับสนุนงานการกุศลตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
6. สนับสนุนดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 
7. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดานการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตางๆ ท้ังของผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัด 
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ช่ือโครงการ  การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 (แผน 5 ป) 

สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย  
ผูรับผิดชอบ    1. นางศุภวรรณ อดกลั้น  2. นางสาวฐิตวันต วรรณโชติ 3. นางสาวอุษณีย รีรมย 
ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา โดยใหพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมี

คุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะ ท่ีสะทอนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสําคัญจึงไดนํานโยบาย
ดังกลาวมากําหนดเปนแนวทางในการปฏิรูประบบการศึกษาไทยเพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล คือ มุงเนน
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ จึงเริ่มใหมีการดําเนินการโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนมา  เพ่ือผลิตครูระบบปดในสาขาและพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนและจําเปนตอการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยหลักสูตรและกระบวนการท่ีเนนการปฏิบัติและการฝกอบรมท่ีเขมขน    มีการคัดเลือก
สถาบันการผลิตครูท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ โดยใหทุนการศึกษาพรอมประกันการมีงานทําใหกับนักศึกษาทุน
ในโครงการดังกลาว ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะหนวยผูใชนักศึกษาทุน จึงมีความจําเปน 
ตองมีแผนความตองการครูเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและจําเปนของหนวยผูใชจริง การวางแผนอัตรา
กําลังคนมีความสําคัญทําใหองคการสามารถคาดการณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงได  ทําให
ทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสมรรถนะของกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือนําไปปรับการใชอัตรากําลังคน ให
ยืดหยุนเขากับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลง เปนการเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยเขากับกระบวนการ
วางแผนองคการ ทําใหสามารถจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของบุคคลใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีกําหนดให และทําใหพยากรณเก่ียวกับเง่ือนไขตางๆ ในอนาคตเพ่ือกําหนด
วัตถุประสงคและโครงการใหสอดคลองกับเง่ือนไขดังกลาวตลอดจนการวางเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สัมพันธกับเง่ือนไขไดจากประโยชนเหลานี้ จึงตองมีการวางแผนอัตรากําลังคน ไวเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงและ
เปาหมาย เพราะบุคลากรท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนจํานวนมาก ในแตละปโรงเรียนมีการสูญเสีย
อัตรากําลังครูท่ีมาจากการเพ่ิมลดจํานวนนักเรียนในแตละปการเกษียณอายุของครู การลาออก และสาเหตุอ่ืนๆ การ
สูญเสียอัตรากําลังครูในแตละปการศึกษาทําใหโรงเรียนขาดแคลนครูทําใหโรงเรียนมีความตองการครู หรือบาง
โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนสงผลตอจํานวนครูในโรงเรียน  

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จึงตองดําเนินการศึกษาสภาพอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ป พ.ศ. 2564- 
2568 (แผน 5 ป) เพ่ือใหทราบถึงขอมูลและความตองการครูของสถานศึกษา สําหรับนํามาใชในการวางแผนการ
ทดแทนการสูญเสียอัตรากําลัง กําหนดความตองการรายวิชาทดแทน เพ่ือรองรับความตองการครูของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตอไป 
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 2.  วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน  

ศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ป พ.ศ. 2564-2568 (แผน 5 ป) 
2.2 เพ่ือศึกษาการจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอการบริหารอัตรากําลังในปจจุบัน และในอีก 5 ป 
3.2 ดานคุณภาพ 

ขาราชการครูในสถานศึกษาผูรับผิดชอบดานอัตรากําลัง จํานวน 60 โรงเรียน มีความรู ความ 
เขาใจสามารถจัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังของสถานศึกษาได 

4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด หรือภายนอกหนวยงานตามความเหมาะสมของ

การดําเนินกิจกรรม 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําโครงการและนําเสนอโครงการ 
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
5.3 ประสานวิทยากร/ประสานเครือขายเพ่ือรวมจัดเตรียมขอมูลประชุมคณะทํางาน 

                     5.4 ประชุมคณะทํางาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผูรับผิดชอบ 

  จํานวน หนวย 
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. จัดทําโครงการ
และนําเสนอ
โครงการ 

1 ครั้ง 

  

  

                    

 
 
 
กลุมบริการ
งานบุคคล 
 

 

2. แตงตั้งคณะ 
กรรมการดําเนิน
โครงการ 

1 ครั้ง 

          

  

            
3. จัดประชุมคณะ 
ทํางาน 

1 ครั้ง 
            

  
          

4. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 

1 ครั้ง 

                

  

      
5. สรุปและ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1 ครั้ง 
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7. งบประมาณโครงการไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ท้ังหมด 21,500 บาท 
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย 
 

  

 

- คาตอบแทน 3,000 คาตอบแทนวิทยากร/ประธานในพิธีเปด –  ปด                    
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3,000 บาท 

 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   16,000 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 80 คน คนละ 200 
บาท 

2 คาวัสดุ 
 

  

 

- คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม และ
จัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน 

2,500  

รวม  21,500   
หมายเหตุ    งบประมาณคาใชจายทุกรายการ  สามารถถัวจายกันได            
9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งส้ิน 
 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
 4 

กิจกรรม  : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

21,500   21,500   

รวม 21,500   
 

21,500 

 10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต
รอยเอ็ด มีขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

 สรุปรายงานการดําเนินงาน 
 
 

-การติดตามผล 
-แบบรายงานการดําเนินงาน  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทราบถึงสภาพและปญหาอัตราอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
2.ไดขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือไปใชในการวางแผนอัตรา

กําลังคน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
3. การวางแผนอัตรากําลังคนมีประสิทธิภาพสงผลใหการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ

นักเรียนเกิดประสิทธิผล 
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ช่ือโครงการ  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย    
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี  3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
ผูรับผิดชอบ 1.   นางศุภวรรณ  ดลประสิทธิ์   2. นางปทุมวรรณ  เนินทอง 

3.   นางอมรรัตน บานไธสง       4.  นางสาวทิพาพรรณ  นันตเวช 
ลักษณะโครงการ      โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   มีนาคม  - เมษายน  2564  และ 1 กันยายน – 30 กันยายน  2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความกาวหนาในมาตรฐานของทางราชการ  เปนขวัญและ
กําลังใจแกขาราชการผูท่ีปฏิบัติงานท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ   สมควรไดรับ
บําเหน็จความชอบในการเลื่อนเงินเดือน 

2.  วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา  
  2. เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาเลื่อนข้ันและอันดับเงินเดือนของผูอํานวยการสถานศึกษา  
  3. เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียนใหเปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป 

3.เปาหมาย 
 3.1. ปริมาณ และคุณภาพ  
   ปริมาณ  
   - แตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน  14  ชุด ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน  60  โรงเรียน  ปงบประมาณละ  2  ครั้ง 
   คุณภาพ  
   -  ไดขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง  เพ่ือใชในการพิจารณาเลื่อนข้ันและอันดับเงินเดือนของ
ผูอํานวยการสถานศึกษาใหเกิดความโปรงใส เหมาะสม มีคุณธรรมและเปนธรรม 
 3.2 กลุมเปาหมาย 
   ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด   จํานวน  60  คน  
 3.3  ผูมีสวนไดสวนเสีย  
  - สหวิทยาเขต จํานวน  7  สหวิทยาเขต  
  - สถานศึกษา จํานวน  60  โรงเรียน  
  - ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  60  คน  

4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 60  โรงเรียน  
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5.  วิธีการดําเนินงาน   

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ ขออนุมัติ    พฤศจกิายน   2563 กลุมบริหารงานบุคคล 
2. ประชุมวางแผน  15  มกราคม 2564 กลุมบริหารงานบุคคล 
3. แตงตั้งคณะกรรมการ  25 กุมภาพันธ  2564 

 30  สิงหาคม  2564 
รอง ผอ.สพม.รอผอ. ร.ร.และและ ผอ.กลุมใน
สพม.รอ 

4. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( 1 มี.ค. 64  - 31 มี.ค. 64) 
( 1 ก.ย. 64  -30 ก.ย. 64 ) 

คณะกรรมการ 

5. สรุปผล/รายงานผล   31 มี.ค. 64 , 30 ก.ย. 64 กลุมบริหารงานบุคคล 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ต.ค. 

63 
พ.ย 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย 
64 

พ.ค 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค 
64 

ส.ค 
64 

ก.ย 
64 ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย 

1.เสนอโครงการขออนุมัต ิ 1 ครั้ง  /             
 
กลุมบริหาร 
งานบุคคล 

2.ประชุมวางแผน 2 ครั้ง    /         
3. แตงตั้งคณะกรรมการ 2 ครั้ง     /     /   
4. ดําเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

2 ครั้ง      /      / 
 

5.สรุปผล/รายงานผล 2 ครั้ง            / 

7. งบประมาณโครงการไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ท้ังหมด 75,000 บาท 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 งบดําเนินการ -  
2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

1.1.1 คาตอบแทน -  
 -คาตอบแทน คณะกรรมการ 56,000 จํานวน 14 ชุด  x 2 วัน  x 1,000 บาท  x 2 ครั้ง 

1.1.2 คาใชสอย   

 -คาพาหนะ 14,000 จํานวน 14 ชุด x 500 บาท x 1 ครั้ง x 2วัน 

1.1.3 คาวัสดุ   
 -คาวัสดุสํานักงาน 5,000  

หมายเหตุ    งบประมาณคาใชจายทุกรายการ  สามารถถัวจายกันได     
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 9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น 
 

ไตรมาส 
 1 

ไตรมาส  
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

กิจกรรม  : ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

75,000 37,500  37,500   

รวม 75,500  37,500 
 

37,500 
 10. การประเมินผล 

   ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา   สรุปรายงานการดําเนินงาน 

 
 

-การติดตามผล 
-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1  ผูอํานวยการสถานศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนให

เปนท่ียอมรับในสังคมโดยท่ัวไป 
 11.2  ไดขอมูลในการพิจารณาเลื่อนข้ันและอันดับเงินเดือนของผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีถูกตองเปนจริง  

11.3 วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
 11.4 การนําผลการประเมินไปใชในการ ใหการสนับสนุน  สงเสริมใหเกิดความกาวหนาในการทํางาน  
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ช่ือโครงการ   พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2563 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย    
ผูรับผิดชอบโครงการ   1.นางศุภวรรณ  ดลประสิทธิ์ 2.นางปทุมวรรณ  เนินทอง 

        3.นางอมรรัตน บานไธสง            4.นางสาวทิพาพรรณ  นันตเวช 
ระยะเวลาดําเนินการ   สิงหาคม –  ตุลาคม  2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ เปนเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบเปนของ
พระมหากษัตริยทรงสรางข้ึนสําหรับพระราชทานความชอบในราชการ หรือสวนพระองคเรียกเปนภาษาสามัญวา  
“ตรา” ในปจจุบันนี้หมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบอัน
เปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญท่ีระลึกท่ีพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในโอกาส
ตาง ๆ และท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบุคคลประดับไดอยางเครื่องราชอิสริยาภรณตามท่ีทางราชการกําหนด 
ฉะนั้น เพ่ือสงเสริมขวัญและกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณ คุณงามความดี ดังนั้น เพ่ือใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา ตระหนักและเห็นความสําคัญของการไดรับพระราชทานเครื่องราช  
อิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ จึงจัดพิธีมอบเครื่องราช  
อิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแกผูไดรับพระราชทานประจําป 2563 จึงไดจัดทํา
โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2563 ท่ีไดรับจัดสรรใน
แตละชั้นตรามาพิจารณาจัดสรรใหกับผูไดรับพระราชทาน ตามความจําเปนท่ีตองใชประดับและความเหมาะสม   

2. เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการผูท่ีไดรับ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

3. เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  
              - ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2563        
จํานวน   500  ราย   

   3.2  เชิงคุณภาพ  
      ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําป  2563                         

นําเครื่องราชอิสริยาภรณไปใชประดับเพ่ือรวมในงานพิธีท่ีสําคัญตาง ๆ ของทางราชการ 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 หองประชุม โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย 
5.การดําเนินการ 

  5.1  ลักษณะกิจกรรม 
                5.1.1 การไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณฯ  ประจําป  ใหไปรับ  ณ  สํานักกษาปณ   (รังสิต)   
ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   
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               5.1.2  การจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ณ  หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด    
    5.2 วิธีการและการดําเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุน    สิงหาคม 2563 กลุมบริหารงานบุคคล 

2. ประชุมวางแผน    สิงหาคม   2564 กลุมบริหารงานบุคคล 

3. แตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาท่ีรับผิดชอบ ไป
รับเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ประจําป 2563 

   กันยายน  2564 กลุมบริหารงานบุคคล 

4.การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณฯ      กันยายน 2564 กลุมบริหารงานบุคคล 

5. พิธีในการรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณฯ       ก.ย. 64  -  ต.ค. 64 คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

5. สรุปผล/รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

   30 ต.ค. 64 กลุมบริหารงานบุคคล 

6.  งบประมาณ    จํานวน 35,000   บาท  ดังมีรายละเอียดประกอบการใชงบประมาณ  ดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เปาหมาย       

(ระบุหนวยนับ) 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1  การเดินทางไปรับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ณ สํานักกษาปณ(รังสิต) ตําบล
คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
- คาเบี้ยเลี้ยง 
- คาท่ีพัก  
- คาน้ํามัน ไป-กลับ และคาทางดวน 

 
5 คน 

 
 
 
 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 

 4,000 
 4,800 

  

2 กิจกรรมท่ี 2 
1.2 การดําเนินการในพิธีรับพระราช ทาน
เครื่องราช อิสริยาภรณ ฯ  
-  คาจัดสถานท่ี/คาหองประชุม 
-  คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมพิธี   
(    500   คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 
 (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

 
ผูเขารวมพิธี 
จํานวน 500 

คน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 7,500 
17,500 

  

 รวม  1,200 33,800  35,000 
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7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
รอยละ 90 ของขาราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ลูกจางประจําและพนักงานราชการท่ีไดรับ
พระราชทานเครื่องราชฯ ประจําป 2563 เขารวมพิธีรับ
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประเมินจากจํานวนผูเขารวม 
 

แบบประเมิน 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ท่ีไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
          8.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ท่ีไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ไดนําไปใชประดับในโอกาสพิธีท่ีสําคัญตาง ๆ ของทางราชการ  
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ช่ือโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
ผูรับผิดชอบโครงการ   1.นางศุภวรรณ  ดลประสิทธิ์ 2.นางปทุมวรรณ  เนินทอง 

        3.นางอมรรัตน บานไธสง            4.นางสาวทิพาพรรณ  นันตเวช 
ระยะเวลาดําเนินการ   สิงหาคม –  ตุลาคม  2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเปนหัวใจของการบริหารจัดการในสวนท่ีเก่ียวของกับตัวบุคคลซ่ึงเปน

ทรัพยากรท่ีมีคุณคาสูงสุดขององคการ เพราะบุคคลจะเปนกําลังในการผลักดันใหองคการประสบผลสําเร็จและ 
ดําเนินงานไปไดตามเปาหมาย หากผูปฏิบัติงานบุคคลไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมทราบ  
ไมเขาใจใน กฎ ระเบียบ และข้ันตอนท่ีถูกตอง จะสงผลใหสูญเสียท้ังเวลาและคาใชจาย กองการเจาหนาท่ีเปน  
หนวยงานสนับสนุนโดยตรงท่ีมีภารกิจและรับผิดชอบในดานการบริหารงานบุคคลตั้งแตการรับบุคคล สรรหา 
บรรจุ แตงตั้ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีคุณคาจนกระท่ังบุคคลนั้นออกจากองคการ ประกอบกับรับสนอง 
นโยบายของมหาวิทยาลัยใหจัดการประชุมเครือขายเจาหนาท่ีบุคคลเปนประจําทุกป เพ่ือใหผูปฏิบัติงานบุคคล     
ไดมีความรู และเขาใจกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และประสานงานไดอยางคลองตัวแตเนื่องจากภารกิจ ของการ
ปฏิบัติงานบุคคล มีขอบเขตกวางขวาง ตองปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีหลากหลาย และมีระเบียบใหมๆ ท่ี
ตองนํามาปรับใชใหทันตามสมัยปจจุบัน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการสงเสริมและพัฒนาเจาหนาท่ีของหนวยงาน ใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคคลไดอยางเปนระบบ มีผลการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามวิธีปฏิบัติ แมนยําในกฎระเบียบ 
รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีซักถามและรวมกันเสนอแนวทาง ลดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 

2.วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรับทราบหลักเกณฑ วิธีการ คลอดจนวิธีการปฏิบัติและ

แนวทางท่ีจะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานบุคคลของหนวยงานมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  2.2 เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดนําความรูจากการเขารวมประชุมฯ ไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
  2.3 เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีโอกาสซักถาม เสนอปญหา แนวทางแกไข ในรายละเอียด

อยางลึกซ้ึง เพียงพอท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองตรงกัน  
  2.4 เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณในทางปฏิบัติ 

ชวยกันคิดและเสริมสรางความพึงพอใจใหแกผูมาขอใชบริการงานบุคคลของเจาหนาท่ี  
3.เปาหมาย   

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 พนักงานเจาหนาท่ีกลุมบริหารงานบุคคลและผูท่ีเก่ียวของ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
มัธยมศึกษารอยเอ็ด  จํานวน  20 คน  
  3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ   
 พนักงานเจาหนาท่ีกลุมบริหารงานบุคคลและผูท่ีเก่ียวของ มีความรู ความเขาใจในวิธีการและแนวทาง             
ในการปฏิบัติงานบุคคลและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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4. สถานท่ีดําเนินโครงการ   
 เขาคอรีสอรท อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  
 สิงหาคม 2563 –  ตุลาคม 2564 
6. วิธีดําเนินการ  
 7.1 เสนอโครงการ  
 7.2 แตงตั้งคณะกรรมการ/เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 7.3 จัดทําเอกสาร  
 7.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 7.5 สรุปผลและรายงานผล  
7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
 8.1 รอยละ 80 ของพนักงาน เจาหนาท่ี และผูท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุม  
 8.2 รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
 8.3 รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู ความเขาใจ ในวิธีการและแนวทางใน การ
ปฏิบัติงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
 8.4 การประเมินผลใชวิธีสังเกตการณ และใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการตอบแบบประเมินผล  
8.คาใชจายในการดําเนินงาน  
 งบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน   20,000  บาท  
9.รายละเอียดงบประมาณ  

ลําดับท่ี รายละเอียดโครงการ จํานวนเงิน คําอธิบาย หมายเหตุ 
 1.  คาน้ํามันเชื้อเพลิง 4,160 จํานวน  2 คัน  
 2. คาท่ีพัก 7,200 18 คน จํานวน 9 หอง จํานวน 1 คืน  
 3. คาเบี้ยเลี้ยง 6,840 18 คนX 240 บาท X 2 วัน  
รวมคาใชจายท้ังส้ิน 20,000 หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรับทราบหลักเกณฑ วิธีการ คลอดจนวิธีการปฏิบัติและแนวทางท่ีจะ

ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานบุคคลของหนวยงานมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

10.2 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดนําความรูจากการเขารวมประชุมฯ ไปปรับใชในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง 

 10.3 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีโอกาสซักถาม เสนอปญหา แนวทางแกไข ในรายละเอียดอยาง
ลึกซ้ึง เพียงพอท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองตรงกัน  

 10.4 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณในทางปฏิบัติ ชวยกัน
คิดและเสริมสรางความพึงพอใจใหแกผูมาขอใชบริการงานบุคคลของเจาหนาท่ี 
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โครงการ  พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ  2564 

สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ  นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบ นางมธุวลี  จันโทมุข 2. นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 –  31 กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษา ท้ังยังเปน
ผูท่ีมีความรู ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความเสียสละ ชื่อสัตยสุจริตจนสามารถพัฒนางาน
ดานการเรียนการสอนและการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาใหมีคุณภาพ มาเปนระยะเวลาอันยาวนาน จนถึง
เกษียณอายุราชการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เห็นคุณคาของบุคลากรดังกลาว จึงไดจัด
โครงการ พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 
เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ เปนประจําทุกป ซ่ึงผูท่ีไดรับ
การพัฒนามีความภูมิใจและเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคคลท่ัวไป เพ่ือแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจัดโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการเกษียณอายุ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริม ยกยองเชิดชูเกียรติ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําท่ี
เกษียณอายุราชการ ประจําป 2564 
 2. เพ่ือรวมแสดงมุทิตาจิต และมอบเกียรติบัตร แกผูเกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 3. เพ่ือกระตุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ยึดถือปฏิบัติเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติงานดวยความมานะอุตสาหะจนครบอายุเกษียณ 
 4. เพ่ือใหความรูเก่ียวกับสิทธิตาง ๆ ในการเปนขาราชการบํานาญ  
 5. เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ  
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ จําหนาย 165 คน 
 3.1.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุ  จํานวน 98 คน  
 3.1.2 ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุ     จํานวน   3 คน          
3.2 เชิงคุณภาพ  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกขาราชการและบุคคลท่ัวไป 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 โรงแรมเพชรรัตชการเดน  
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5. วิธีดําเนินการ  
1. ประชุมคณะทํางาน 
2. เก็บรวบรวมขอมูล จัดทําทะเบียน เอกสาร และวีดีทัศน ผูเกษียณอายุราชการ 
3. ประชาสัมพันธการจัดงานโครงการพัฒนาฯ ประจําป 2564 
4. จัดเตรียมเกียรติบัตร และจัดหาของท่ีระลึก มอบแกขาราชการครูฯ และลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุ

ราชการ 
5. เชิญผูบริหารโรงเรียน ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ครอบครัวผูเกษียณอายุราชการ และแขกผูมีเกียรติ

รวมงาน 
6. ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาฯ ประจําปงบประมาณ 2564 
7. สรปุรายงานโครงการ  

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

กิจกรรมท่ี 1 1 ครั้ง              

7. งบประมาณโครงการ  (จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  ท้ังหมด 45,000 บาท                           
(สี่หม่ืนหาพันบาทถวน)   
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
 คาใชสอย 

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการ
เกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 
- คาประธานพิธีเปด 
- คาของท่ีระลึก  
- คาอาหารและเครื่องดื่ม/และอาหารกลางวัน (200x120) 
- คาวิทยากร สกสค=1,แพทย=4,การเงิน=1,บุคคล=1,รองฯ=1  
- คากรอบใสเกียรติบัตร   

 
 
 

3,000 
5,050 

24,000 
4,800 
8,150 

 

รวม 45,000  
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
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9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส  

๒ 
ไตรมาส 

 ๓ 
ไตรมาส 

 ๔ 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษากอนการเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ 
2564 

45,000    45,000 

รวม 45,000    45,000 

10.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ผลผลิต 

(Outputs) 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําท่ีเกษียณ อายุ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 101 คน ไดรวมกิจกรรมวัน

ประเพณีงานสงกรานต 

๑. การสัมภาษณ 
๒. แบบเครื่องมือ
ประเมิน 
๓. แบบประเมิน 

ผลลัพธ 

(Outcomes) 

รอยละ ๑๐๐ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 

ท่ีเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความประทับใจและพึงพอใจ  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ         

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ
คุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเปนแบบอยางท่ีดีแกขาราชการและบุคคลท่ัวไป  
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โครงการ    ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี : 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี :12  ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ   1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีความสําคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีความรู มีทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลผลิต
ท่ีเพ่ิมข้ึน เปนการพัฒนาศักยภาพบุคคลใหมีขีดความสามารถเพ่ิมมากข้ึนนั่นเอง  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด `ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมให
บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณคาการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการท่ีดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอย
พระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอผูเรียน ตอตนเองและสังคม จึงไดกําหนดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ
หนวยงานและบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเปนผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความอุตสาหะ ทุมเท เสียสละ จนทําให
เกิดผลดีแกทางราชการและมีผลงานเปนท่ีประจักษ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ และสรางแรงจูใจในการปฏิบัติหนาท่ีของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
2.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ และสงเสริมบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด ท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เปนแบบอยางท่ีดีและยอมรับ
ของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมท้ังเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในฐานะผูปฏิบัติงาน 

 2. เพ่ือยกยองหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ท่ีสามารถทําหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนตัวอยางท่ีดี 

3. เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ  

3.1 คัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม และบุคลากรท่ีมีผลงานเขารับการประเมินตามเกณฑท่ี  
กําหนดในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.2 ยกยอง เชิดชูเกียรติหนวยงานสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดท่ีไดรับคัดเลือกทุกระดับ  
เพ่ือเผยแพรผลงาน ความดี ตอสาธารณชนใหเปนท่ีประจักษ 
 เชิงคุณภาพ 
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  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด มีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนตัวอยางท่ีดี 

4. สถานท่ีดําเนินโครงการ :  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และภายนอกหนวยงานตามความ
เหมาะสมของการดําเนินกิจกรรม  
5.วิธีดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ พรอมกับประกาศหลักเกณฑ แนวทางการ
คัดเลือกใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน 
  - สพฐ.ดีเดน, ครูดีศรี สพฐ. 
  - ครูดีในดวงใจ,ขาราชการพลเรือนดีเดน 
  - รางวัลคุรุสภา 
  - รางวัลอ่ืนๆ ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม ฯลฯ 
3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัคร 
4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศ หลักเกณฑ 
5. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผล โดยมีระเบียบ วาระการประชุมและจัดทํารายงานการ
ประชุม           
6.ประกาศผลการคัดเลือกและแจงผลการคัดเลือกใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน                

ต.ค.63 – ก.ย. 64  
 
 
 
 

กลุมงานพัฒนาครูฯ 
 

 

6. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา  

ผูรับผิดชอบ ตค
63 

พย
63 

ธค
63 

มค
64 

กพ
64 

มีค
64 

เมย
64 

พค
64 

มิย
64 

ก.ค
64 

สค
64 

กย
64 

จํานวน หนวย 
ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง              

 
 
 
กลุมงานพัฒนาคร ู

แตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางาน 

6 ครั้ง             

ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยัง
สถานศึกษา 

6 ครั้ง             

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
การสมัคร 

6 ครั้ง             

ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผูมีผลงาน
ดีเดนเพ่ือรับรางวัล 

6 ครั้ง             

ประกาศผลการคัดเลือกและ
ประชาสัมพันธใหโรงเรียนใน
สังกัดทราบท่ัวกัน 

6 ครั้ง             
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7. งบประมาณ ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
    จํานวน 13,700 บาท  

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1 คาใชสอย   
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4,200 จัดประชุมคณะทํางาน คัดเลือกรางวัล สพฐ.ดีเดน, ครูดี

ศรี สพฐ.ครูดีในดวงใจ,ขาราชการพลเรือนดีเดน,รางวัล
พระราชทานสมเด็จเจาฟามหาจักรี,รางวัลคุรุสภา  และ
รางวัลอ่ืนๆ ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ 
สมาคม ชมรม จํานวน 20 คน x 6 คร้ัง x 35 บาท 

 -  คาตอบแทน 7,500 คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน 5 คน x 
3 ครั้ง x 500 บาท 

2 คาวัสด ุ   
 - คาเกียรติบัตรและกรอบ 

ใสเกียรติบัตรพรอมติดโบว 
2,000  

รวม 13,700  

หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
 

9. แผนการใชจายงบประมาณ 

 
              กิจกรรม 

                  แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การยกยอง เชิดชูเกียรติ 13,700 1,700 4,000 4,000 4,000 
รวม 13,700 1,700 4,000 4,000 4,000 

 

10. การประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ขาราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ท่ีไดรับการคัดเลือกยกยอง เชิดชูเกียรติ     
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนางานและเปนแบบอยางท่ีดี 
 2. หนวยงานสถานศึกษา ผูบริหาร และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหมีศักยภาพ มีนวัตกรรมใหมท่ีเปน  
ประโยชนตอการศึกษาของชาติ 
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โครงการ  อบรมพัฒนาครูผูชวยสูเสนทางครูมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี :12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี : 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 "คร"ู เปนวิชาชีพท่ีมีความสําคัญในการสรางและเตรียมประชาชนของชาติใหมีคุณภาพ และมี

ศักยภาพสูง สามารถแขงขันกับนานาประเทศซ่ึงตองอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีเขมแข็ง และมีคุณภาพ ท่ีสําคัญ 

คือการเตรียมการ และมีกระบวนการในการผลิตครูท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหไดครู ท่ีมีความรูคูคุณธรรม ซ่ึงครูเปนปจจัย

สําคัญสําหรับทุกสิ่งทุกอยางเก่ียวกับการศึกษา เปนหัวใจ และวิญญาณของระบบการศึกษาท่ีจะเปนตัวชี้วัดวาระดับ

คุณภาพการศึกษาจะเปนไปในทิศทางใด (วิเศษ ชิณวงศ, ออนไลน)  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย   (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว
19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561) ขอ 3. ใหสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดตําเนินการเตรียม 
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูท่ีไดรับการบรรจุ และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย เปนเวลาสองปในสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง นับแตวัน 
เขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอนแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงครู และตามวิธีการขอ 1. กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด 
ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศครูผูชวยภายในสามสิบวัน นับแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 
79 บัญญัติใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตน เปนตัวอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา และมีหนาท่ี 
พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรูทักษะ เจตคต ิท่ีดี คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม  
ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกทางราชการตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

การนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา 
ขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการครูผูชวย ซ่ึงบรรจุในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือท่ีเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการใหม 
และยังไมผานการอบรมปฐมนิเทศกอนเขาปฏิบัติงาน อยากใหเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาท หนาท่ี 
ระเบียบ กฎหมาย การประกอบวิชาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงาน ความกาวหนาในวิชาชีพ ระบบคาตอบแทน 
ตลอดจนคุณลักษณะครูท่ีดีและเปนผูมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมมีความตระหนัก รักและศรัทธามีจิตสํานึกในความ
เปนครูและประพฤติปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาผูเรียน และสามารถพัฒนาวิชาการ ตามความรับผิดชอบของตนเองได
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อยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีการอบรมพัฒนาครูผูชวยสูเสนทางครูมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
  1.เพ่ือใหขาราชการครูผูชวยเปนผูมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยคุณธรรม
จริยธรรมปฏิบตัิตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. เพ่ือใหขาราชการครูผูชวย มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความกาวหนาในวิชาชีพ 
คร ูมีความตระหนัก รักและศรัทธามีจิตสํานึกในความเปนครูและประพฤติปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3. เปาหมาย    

 3.1 เชิงปริมาณ    

3.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงครู

ผูชวย ท่ีบรรจุใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 52 คน 

3.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ท่ียังไมผานการอบรมปฐมนิเทศ

กอนเขาปฏิบัติงาน จํานวน 66 คน 

3.2 คณะกรรมการดําเนินงาน ผูเขารวมการเปดการประชุม และคณะวิทยากร จํานวน 45 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความรู ความสามารถ และเขาใจบทบาท หนาท่ี ระเบียบ กฎหมาย การประกอบวิชาชีพ
ควบคุมทักษะการปฏิบัติงาน ความกาวหนาในวิชาชีพ  ระบบคาตอบแทน คุณลักษณะครูท่ีดี เปนผูประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึกในความเปนครูและประพฤติปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีขาราชการครูผูชวย ท่ีมีประสิทธิภาพ  
4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด เกินกวารอยละ 80 มีความรู เขาใจบทบาท หนาท่ี ระเบียบ กฎหมาย การประกอบวิชาชีพ
ควบคุมทักษะการปฏิบัติงาน ความกาวหนาในวิชาชีพ ระบบคาตอบแทน คุณลักษณะครูท่ีดี เปนผูประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึกในความเปนครูและประพฤติปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีขาราชการครูผูชวย ท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

สถานท่ี หองประชุม โรงแรมเพชรรัชตการเดนท ต.เหนือเมือง จ.รอยเอ็ด  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และภายนอกหนวยงานตามความเหมาะสมของ

การดําเนินกิจกรรม 
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6.  วิธีดําเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการ ต.ค. 63  

 

 

กลุมพัฒนาคร ู

2.แตงตั้งคณะทํางาน ต.ค. 63 

3.ประชุมวางแผน ต.ค. 63 

4.จัดเตรียมเอกสาร/สถานท่ีจัดประชุม ต.ค. 63 

5.ดําเนินการอบรม ต.ค. 63 –  ก.ย. 64  

6.สรุปและรายงานผล ก.ย. 64 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

1.เสนอโครงการ 1 ครั้ง √            

กลุมพัฒนาครูฯ 

2. แตงตั้งคณะทํางาน 2 ครั้ง √          √  

3.ประชุมวางแผน 2 ครั้ง √          √  

4.จัดเตรียมเอกสาร 2 ครั้ง √          √  

5.ดําเนินการอบรม 2 ครั้ง  √          √ 

6.สรุปและรายงานผล 1 ครั้ง            √ 

7. งบประมาณ ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
    จํานวน 71,450 บาท  

9. รายละเอียดประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม 

ลําดับ
ที่ 

งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

  1 คาใชสอย   

1.1  คาประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 1,575 คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 2 คร้ัง 
   คร้ังที่ 1  (20 คน x 35 บาท=700)  
   คร้ังที่ 2  ( 25 คน x 35 บาท=875)  

1.2  คาตอบแทนประธานในพิธีเปด –  ปด 6,000 จํานวน 2 คร้ัง คร้ังละ 3,000 บาท 
1.3  คาตอบแทนวิทยากร 9,600 จํานวน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 ( 2 คร้ัง/วัน) 
1.4  คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองดื่ม 50,250 คร้ังที่ 1 (130 คน x 250 บาท) = 32,500 

บาท) 
   คร้ังที่ 2 (71 คน x 250 บาท) = 17,750 บาท) 
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9. รายละเอียดประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม 

ลําดับที ่ งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

2  คาวัสดุ    

2.1  คาจัดพิมพและจัดทําเอกสารการประชุม  3,000  

2.2  คาจัดทําเกียรติบัตร  1,000  

รวม 71,450  

หมายเหตุ    งบประมาณคาใชจายทุกรายการ  สามารถถัวจายกันได   

9. แผนการใชจายงบประมาณ 

 
กิจกรรม 

 

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

กิจกรรม 1 : ประชุมคณะทํางาน 1,575 700   875 

กิจกรรม 2 : อบรมพัฒนาครูผูชวยสูเสนทางครูมืออาชีพ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

69,875 42,800   27,075 

รวม 71,450 43,500   27,950 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม  - สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานการดําเนินงาน 

แบบสอบถาม  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูผูชวยท่ีเขารับการอบรมพัฒนาทุกคน มีวิสัยทัศน และทัศนคติท่ีดีตอองคกร มีวินัยในตนเอง             
มีความตระหนักตอภาระหนาท่ี ยึดม่ันในคุณธรรม มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีดี มีความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณ สามารถปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ช่ือโครงการ ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital          
                Excellence Center : HCEC) ประจําปงบประมาณ 2564 

สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย   
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี :12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายในการ

จัดตั้งศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ข้ึน 
ครอบคลุมท้ัง ๗๗ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยกลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตาม
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเปน
เลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP) โดยมีกระบวนการพัฒนาผานแพลตฟอรมดาน
การศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) เพ่ือนําขอมูลลงใน Big Data ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหมีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ นอกจากนี้แลวยังเปนศูนยกลางในการทดสอบทักษะ
ดานภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  ซ่ึงถือวาเปนทักษะ
พ้ืนฐานในสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูและรวมไปถึงทักษะอ่ืนๆ ท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21  ท่ีทุกคนตองไดรับการ
พัฒนาสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในยุคนี้ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดมีแนวคิดในการตั้งศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือเปนศูนยกลางใน
การบริหารจัดการและดําเนินการ ในการใหบริการของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงเปนศูนยกลางในการ
ทดสอบของทุกจังหวัด เปนศูนยกลางในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลนและแบบ
หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) และการอบรมพัฒนาดานอ่ืน ๆ รวม 185 ศูนย  โดยใชศูนยพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources Information Center : ERIC) เดิม ท่ีตั้งอยูโรงเรียนประจํา
จังหวัดและโรงเรียนประจําอําเภอเปนท่ีตั้งของศูนย โดยจังหวัดรอยเอ็ด ไดรับจัดตั้ง จํานวน 3 ศูนย ซ่ึงเปนโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  

ศูนยท่ี 1  ท่ีตั้งศูนย โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย 
ศูนยท่ี 2  ท่ีตั้งศูนย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
ศูนยท่ี 3  ท่ีตั้งศูนย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
ในการนี้เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยมุงเนนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาใหแกสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอราชการอยางยั่งยืน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จึงจัดทําโครงการขับเคลื่อนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ  HCEC 
(Human Capital Excellence Center) ประจําจังหวัดรอยเอ็ด ข้ึน 
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2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ HCEC ประจําจังหวัดรอยเอ็ด               

ใหเปนศูนยกลางการบริหารจัดการและดําเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด ให
เปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.2 เพ่ือใหจังหวัดรอยเอ็ด ไดมีศูนยกลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตาม
สมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของจังหวัด 

 2.3 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนชุมชนแหงการเรียนรูในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อยางยั่งยืน 
3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ 
1) ศูนย HCEC ประจําจังหวัดรอยเอ็ด ท้ัง 3 ศูนย มีหองปฏิบัติการพรอมอุปกรณ และเครือขาย

อินเทอรเน็ต อยางนอย 2 หอง เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 30 ชุด พรอมสําหรับการอบรมพัฒนา
และการสอบวัดระดับความสามารถทักษะดานภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) เปนแบบออนไลนสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด       

2) จัดการอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะดานภาษาอังกฤษ (English 
Literacy) และทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เปนแบบออนไลนสําหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ตามกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดครบทุกคน 

3.2 ดานคุณภาพ 
ศูนย HCEC ประจําจังหวัดรอยเอ็ด  ท้ัง 3 ศูนย พรอมใชงานและสามารถจัดการอบรมพัฒนาและ

การสอบวัดระดับความสามารถทักษะดานภาษาอังกฤษ ( English Literacy) และทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) เปนแบบออนไลนสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

ศูนย HCEC โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย 
ศูนย HCEC โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
ศูนย HCEC โรงเรียนโพนทองพัฒนาวทิยา 

5. วิธีดําเนินโครงการ 
6.1 จัดทําโครงการและนําเสนอโครงการ 
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการ/จัดประชุมคณะกรรมการ 
6.3 ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของศูนย 
6.4 รายงานผลการดําเนินงาน 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  จํานวน หนวย 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64   
1.เสนอโครงการ  1  ครั้ง                         

กลุมงาน
พัฒนาครูฯ 

2.แตงต้ังคณะกรรมการ  1  ครั้ง                         
กลุมงาน

พัฒนาครูฯ 

3.จัดประชุมคณะ 
กรรมการดําเนินงาน 

2 ครั้ง         
  

              
คณะ 

กรรมการ 

4.ดําเนินการขับเคล่ือน
การดําเนิน งานของ
ศูนย HCEC (นิเทศ 
กํากับ ติดตาม) 

6 ครั้ง 

        

  

              

คณะ 
กรรมการ 

5.สรุปและรายงานผล 1 ครั้ง                         กลุมพัฒนา
ครูฯ 

7. งบประมาณ ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
    จํานวน 12,000 บาท  
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย 
 

  

 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   3,500 ประชุมครั้งท่ี 1 จํานวน 50 คน คนละ 35 บาท 
ประชุมครั้งท่ี 2 จํานวน 20 คน คนละ 35 บาท 
ประชุมครั้งท่ี 3 จํานวน 15 คน คนละ 35 บาท  
ประชุมครั้งท่ี 4 จํานวน 15 คน คนละ 35 บาท 

 

- คาพาหนะ 3,200 คานํ้ามันเชื้อเพลิงในการดําเนินการขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนย 
HCEC (ออกนิเทศ กํากับ ติดตาม) จํานวน วันละ 800 บาท  x 2 วัน 
x 2 ศูนย 

  

- คาเบ้ียเลี้ยง 4,800 คาเบ้ียเล้ียง ในการดําเนินการขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนย HCEC 
(ออกนิเทศ กํากับ ติดตาม)  คนละ 120 บาท  x 10 คน x 2 วัน x 2 
ศูนย  

2 คาวัสดุ 
 

  

 

- คาจัดทําเอกสาร 500  
รวม  12,000   

หมายเหตุ    งบประมาณคาใชจายทุกรายการ  สามารถถัวจายกันได                
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9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรม 1 : ประชุมคณะทํางาน   3,200  2,450  1,050 

กิจกรรม 2 : ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย 
HCEC   (นิเทศ กํากับ ติดตาม) 

8,000 

 

4,000 
 

4,000 

กิจกรรม 3 : สรุปและรายงานผล 500 

 
  

500 

รวม 12,000     6,450 
 

5,550 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1. รอยละของผูเขารับการอบรม/สอบวัดระดับ
ความสามารถฯ 
2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม/สอบวัด
ระดับความสามารถฯ ท่ีมีตอการดําเนินงานของ
ศูนย HCEC ประจําจังหวัดรอยเอ็ด  

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานการดําเนินงาน 
 
 

1. บัญชีการลงทะเบียนเขารับการอบรม/
สอบวัดระดับความสามารถฯ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรม/สอบวัดระดับความสามารถฯ  
ท่ีมีตอการดําเนินงานของศูนย HCEC 
ประจําจังหวัดรอยเอ็ด  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      จังหวัดรอยเอ็ด มีศูนยกลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัด ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถบริหารจัดการการอบรมและ
การสอบวัดระดับความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ:   พัฒนาสมรรถนะ ความรู ความสามารถ เพ่ิมทักษะในการพัฒนางานของบุคลากรใหมี 
              ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์สูความเปนเลิศในการประกวดรางวัลหนวยงาน               
              และผูมีผลงานดีเดน ประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ.                     
              (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 ประจําป พ.ศ. 2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี : 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี :12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี : 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ      1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ :   ตุลาคม 2563 –   กันยายน 2564 
 

1.หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนองคกรหลักมีภารกิจพัฒนาและสงเสริม 

สนับสนุน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพโดยพัฒนาผูเรียนให
เปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การดําเนินงานตามภารกิจ
ดังกลาว ตองอาศัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางและ
บุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของภายในองคกรท่ีมีความรูความสามารถ ตลอดจนจิตสํานึกในการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ท่ีดี ซ่ึงจะเปนพลังขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหบรรลุเปาหมายท่ีเนน
ประโยชนสุขของประชาชนอันสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหบุคลากรใน
สังกัดและตระหนักถึงคุณคาการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดี ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระ
ยุคลบาทมีจรรยาบรรณวิชาชีพตอผูเรียน ตอตนเองและตอสังคม จึงไดกําหนดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน
และบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเปนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ ทุมเท เสียสละ จนทําใหเกิดผล
ดีแกทางราชการและมีผลงานเปนท่ีประจักษ และสงตอเพ่ือเขาแขงขันรับรางวัล OBEC AWARDS ซ่ึงเปนรางวัล
ประจําปท่ีทรงคุณคาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป  
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 

2.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติและสงเสริมบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด ท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เปนแบบอยางท่ีดีและยอมรับ
ของบุคลากรในวิชาชีพและสังคม รวมท้ังเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในฐานะผูปฏิบัติงาน  

2.3 เพ่ือยกยองหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด ท่ีสามารถทําหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนตัวอยางท่ีดี                                                        
3. เปาหมาย  
          3.1 เชิงปริมาณ   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
  3.2.2 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนตัวอยางท่ีดี 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด หรือภายนอกหนวยงานตามความเหมาะสมของ
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงานหรือระหวางองคกร 
5. วิธีดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนแบบในการจัดการประกวดรางวัลหนวยงานและ                

ผูมีผลงานดีเดน ประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ (OBEC AWARDS) 
3. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานตรวจสอบคุณสมบัติ 
4. ประชุมคณะกรรมการซักซอมความเขาใจ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน การพัฒนางานวิจัย 

รูปแบบการนําเสนอผลงาน 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทําผลงานเพ่ือขอรับรางวัลทรงคุณคาสพฐ. OBEC AWARDS                

ป พ.ศ. 2564 
6. จัดทําสรุปรายงานโครงการฯ นําเสนอรายชื่อผูมีผลงาน เพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเขาประกวดในระดับภาค 
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ตค
63 

พย
63 

ธค
63 

มค
64 

กพ
64 

มีค
64 

เมย
64 

พค
64 

มิย
64 

กย
64 

สค
64 

กย
64 จํานวน หนวย 

ขออนุมัติโครงการ 
 

1 ครั้ง              
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานพัฒนาขาราชการคร ู

แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 1 ครั้ง             
ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง             
ประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง             

ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังสถานศึกษา 1 ครั้ง             
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทําผลงาน
เพ่ือขอรับรางวัลทรงคุณคาสพฐ. OBEC 
AWARDS ป 2564 

1 ครั้ง             

ดําเนินการสรรหาผูมีผลงานดีเดนประสบ
ความสําเร็จ เปนที่ประจักษเพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณคา สพฐ.OBEC AWARDS ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 ครั้ง             

จัดทําสรุปรายงานโครงการฯ นําเสนอ
ราย ชื่อผูมีผลงาน เพ่ือคัดเลือกเปน
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเขา
ประกวดในระดับภาค 

1 ครั้ง             

7. งบประมาณโครงการไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด   
ท้ังหมด 50,000 บาท 
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย   
 -คาตอบแทน 15,300 1. คาตอบแทนประธานในพิธีเปด –  ปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ทําผลงานเพ่ือขอรับรางวัลทรงคุณคาสพฐ. OBEC AWARDS = 3,000 
บาท 
2. คาตอบแทนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการทําผลงานเพ่ือขอรับ
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS (จํานวน  8 ช่ัวโมง x 600 
บาท) = 4,800 บาท 
3. คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกผูมีผลงานดีเดนประสบความสําเร็จ 
เปนท่ีประจักษเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ.OBEC AWARDS ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ป พ.ศ. 2564(จํานวน 15 คน x  500 บาท) = 7,500 
บาท 

 -คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

24,600 1. จัดประชุมคณะทํางาน ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จํานวน 2 ครั้ง  (1 
มื้อ x 30 คน x 35 บาท) = 2,100 บาท 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทําผลงานเพ่ือขอรับรางวัลทรงคุณคา
สพฐ. OBEC AWARDS ป พ.ศ. 2564 (คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 วัน 
x 90 คน x 250 บาท) = 22,500บาท 

 - คาพาหนะ 
 
 
 
 
 
 

- คาเบ้ียเลี้ยง 

4,000 
 
 
 
 
 
 

4,800 

1. คาชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิงของวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทํา
ผลงานเพ่ือขอรับรางวัลทรงคุณคาสพฐ. OBEC AWARDS จํานวน 1,000 
บาท 
2. คาชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิงศึกษาดูงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตนแบบในการจัดการประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน
ประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ (OBEC 
AWARDS)จํานวน 4,000 บาท 
-  คาเบ้ียเลี้ยง ในการศึกษาดูงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนแบบใน
การจัดการประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน ประสพผลสําเร็จ
เปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัล  ทรงคุณคา สพฐ (OBEC AWARDS)  
(จํานวน 20 คน x 240) = 4,800 บาท 

2 คาวัสด ุ   
 - คาจัดพิมพและ

จัดทําเอกสาร 
การประชุม 

1,300  

รวม 50,000  
หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
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9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น 
 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
 4 

กิจกรรม 1 : ประชุมคณะทํางาน   2,100  2,100   

กิจกรรม 2: ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาตนแบบในการจัดการ 
ประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพ
ผลสําเร็จเปนท่ีประจักษเพ่ือรับรางวัล                
ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 

7,800  7,800   

กิจกรรม 3: การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การทําผลงานเพ่ือขอรับรางวัลหนวยงานและผูมีผลงาน
ดีเดนประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ 
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 

32,600  32,600   

กิจกรรม 4:การคัดเลือกผูมีผลงานดีเดน 
ประสบความสําเร็จ เปนท่ีประจักษเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ.OBEC AWARDS ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาป พ.ศ. 
2564 

7,500  7,500   

รวม 50,000 
 

50,000 
  

10. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- จํานวนผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ทําผลงานเพ่ือขอรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ.
OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ประจาํป 2564  

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
- จํานวนผูสงผลงานเพ่ือขอรับรางวัลทรงคุณคา 

สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ประจาํป 
2564เพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมา 

-แบบสอบถาม 
-การสังเกต 

-แบบสอบถาม 
-แบบรายงาน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

และสถานศึกษาในสังกัดตระหนักถึงความสําคัญในการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและสามารถนําผลการคัดเลือก
มาใชในการวางแผนความกาวหนาในวิชาชีพตอไป 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในระดับสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของมี
ขอมูลสารสนเทศและผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBED AWARDS) 

3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและสงเสริม
บุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครอง
ตน ครองคน ครองงาน เปนแบบอยางท่ีดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมรวมท้ังเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับบุคลากรในฐานะผูปฏิบัติงาน 
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ช่ือโครงการ  การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพ่ือสามารถนับช่ัวโมงการพัฒนามาประกอบการขอมี และ                 
                เล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี : 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี :12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี : 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ      1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี ก.ค.ศ. ไดกําหนด หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560) ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการ
พัฒนาตามหลักเกณฑนี้ สามารถนําผลท่ีผานการพัฒนาไปใชเปนคุณสมบัติเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะไดทุกวิทย
ฐานะ และใหถือวาการพัฒนาตามหลักเกณฑนี้เปนการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรา 80 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยหลักสูตรการพัฒนาตองมี
องคประกอบดานความรู ดานทักษะ ดานความเปนครู คุณลักษณะท่ีคาดหวัง ตองเปนหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนา
รับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตองพัฒนาตอเนื่องทุกป ในแตละปไมนอยกวา 12 
ชั่วโมง แตไมเกิน 20 ชั่วโมง และภายในระยะเวลา 5 ป ตองมีชั่วโมงการพัฒนา 500 ชั่วโมง และเพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติ ครูผูสอนสามารถเขารับการพัฒนาไดตามความจําเปนของสวนราชการ  ซ่ึงเปนผูจัดทํา
หลักสูตรและดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ก.ค.ศ. มีมติใหสวนราชการตน
สังกัดเปนผูพิจารณารับรองหลักสูตรการพัฒนาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีกําหนด (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/81 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04216/1649 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2563) ไดแจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดสง
หลักสูตรการอบรมท่ีเปนผูดําเนินการจัดอบรมเอง หรือจัดรวมกับหนวยงานภายนอก โดยเปนหลักสูตรท่ีมี
งบประมาณในการดําเนินการหรือไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก สงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณารับรองหลักสูตรเพ่ือใหครูสามารถนําผลการพัฒนามานับชั่วโมงการ
พัฒนา ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

เพ่ือเปนการสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดรับการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  มี
หลักสูตรสําหรับการพัฒนาไวใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เขารับการอบรมตามความ
ตองการ จึงไดจัดทําโครงการการเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพ่ือสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการ  
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ข้ึน  
2.  วัตถุประสงค 
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 2.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงสายงานการสอน 
ไดรับการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ ตอเนื่องทุกป และเปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีก.ค.ศ.  

2.2 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีหลักสูตรสําหรับใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงสายงานการสอน เขารับการอบรม พัฒนาตามความตองการ สามารถนับช่ัวโมงการ
พัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน เพ่ือเสนอขอรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ในประมาณ พ.ศ. 2564 อยางนอย จํานวน 4 หลักสูตร 

3.2 ดานคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  มีหลักสูตรสําหรับใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เขารับการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด หรือภายนอกหนวยงานตามความเหมาะสมของ

การดําเนินกิจกรรม 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 จัดทําโครงการและนําเสนอโครงการ 
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
5.3 ประชุมคณะทํางาน 
5.4 ประสานวทิยากร/ประสานเครือขายเพ่ือรวมจัดทําหลักสูตร 
5.5 จัดประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร 
5.6 ประชุมคณะทํางาน/รวบรวมหลักสูตรเสนอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                            

เพ่ือขออนุมัติหลักสูตร 
5.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผูรับผิด 
ชอบ 

  จํานวน หนวย 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64   
1. จัดทําโครงการและ
นําเสนอโครงการ 

1 ครั้ง 

  

  

                    

 
กลุมงาน
พัฒนาครู 

2. แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

1 ครั้ง 

    

  

                  
3. จัดประชุม
คณะกรรมการ 

2 ครั้ง 
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กิจกรรม/ข้ันตอน 

ปริมาณงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิด 
ชอบ 

จํานวน หนวย 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 
4. ประสานวิทยากร/
ประสานเครือขายเพ่ือ
รวมจัดทําหลักสูตร 

6 ครั้ง 

    

  

                  

 
 
 
 
 
 

กลุมงาน
พัฒนาครูฯ 

5. จัดประชุม
คณะกรรมการ/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําหลักสูตร 

1 ครั้ง 

    

  

                  
3. จัดประชุม
คณะกรรมการ 

2 ครั้ง 
    

  
                  

6. ประชุม
คณะทํางาน/รวบรวม
หลักสูตรเสนอ
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือขออนุมัติหลักสูตร 

1 ครั้ง 

      

  

                
7. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

1 ครั้ง 
                      

  

7. งบประมาณโครงการไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
ท้ังหมด  25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับ
ท่ี 

งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย 
 

  

 

- คาตอบแทน 15,000 1. คาตอบแทนประธานในพิธีเปด –  ปด การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ = 3,000 บาท 
2. คาตอบแทนคณะวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(จํานวน 8 ช่ัวโมง x  600 บาท) = 4,800 บาท 
3. คาตอบแทนคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร    
    จํานวน 60 คน คนละ 120 บาท = 7,200 

 

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 6,160 ประชุมครั้งท่ี 1 จํานวน 30 คน คนละ 35 บาท 
ประชุมครั้งท่ี 2 จํานวน 46 คน คนละ 35 บาท 
ประชุมครั้งท่ี 3 จํานวน 70 คน คนละ 35 บาท 
ประชุมครั้งท่ี 4 จํานวน 30 คน คนละ 35 บาท 

 

- คาพาหนะ 3,000 คาชดเชยนํ้ามันเช้ือเพลิงของวิทยากรการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3,000 บาท 

2 คาวัสดุ 
 

  

 

-คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม และ
จัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน 840 

 รวม  25,000   
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หมายเหตุ    งบประมาณคาใชจายทุกรายการ  สามารถถัวจายกันได  
9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

กิจกรรม 1 : ประชุมคณะทํางานการจัดทําหลักสูตร 
การพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 สายงานการสอน เพื่อเสนอขอรับรองจาก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด   

24,160  24,160    

กิจกรรม 2 : สรุปและรายงานผล 840 

 
  

840 

รวม 25,000   
24,16
0 

 

840 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มี
หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน เพือ่เสนอขอรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ในประมาณ พ.ศ. 256 อยางนอย 
จํานวน 4 หลักสูตร 

 สรุปรายงานการ
ดําเนินงาน 
 
 

-การติดตามผล 
-แบบรายงานการดําเนินงาน  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สามารถเสนอหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพ่ือเสนอขอรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ในประมาณ พ.ศ. 2564 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีหลักสูตรสําหรับใหขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงสายงานการสอน เขารับการอบรมพัฒนาตามความตองการ สามารถนับช่ัวโมง 
การพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
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โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม 
               (ว 21/2560) และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี : 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี :12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล 
ผูรับผิดชอบ : 1. นางมธุวลี  จันโทมุข 2. นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยใหใชบังคับ
ตั้งแต วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป เพ่ือใหเกิดคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มี
ความสามารถ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมไดตามเจตนารมณของกฎหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และ
สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูดํารงตําแหนงครู ไดมีการสั่งสมความชํานาญและมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสงเสริมใหครูประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 เพ่ือใหการดําเนินการขอรับการประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560) เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กลุมบริหารงานบุคคลจึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 
วิทยฐานะแนวใหม (ว 21/2560) 
 2. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาเขาใจข้ันตอนและวิธีการประเมินการมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในชวง
เปลี่ยนผาน 

3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลัก 
เกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 21/2560) 
 4. เพ่ือเตรียมความพรอมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม  
หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 21/2560) 
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา    จํานวน  1  คน 

    2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน 
    3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูสอน  293  คน 

      4. ผูอํานวยการกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน  9  คน 
      5. ศึกษานิเทศก จํานวน 7 คน 
      6. บุคลากรทางการศึกษากลุมบริหารงานบุคคล จํานวน 10 คน 
   รวมท้ังส้ิน  จํานวน   327  คน 
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เชิงคุณภาพ 
  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูและเขาใจแนวทางการประเมินตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560) 
  2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติยื่นขอการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว21/2560) เตรียมความพรอมและยื่นเอกสารการขอรับการประเมินไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

4. สถานท่ีดําเนินโครงการ :  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด และภายนอกหนวยงานตามความ
เหมาะสมของการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงานหรือระหวางองคกร  

5.วิธีดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ประชุมคณะกรรมการ 
ดําเนินงาน/คณะวิทยากร 
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
3. แจงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมรับการอบรมตามวัน เวลา สถานท่ี
ท่ีกําหนด 
4. ดําเนินการอบรม จํานวน 1 วัน 
5. สรุปรายงานผลการอบรม 

ธันวาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

กลุมงานพัฒนา
ขาราชการครูฯ 
 

6. แผนปฏิบัติงาน 

7. งบประมาณ ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
    จํานวน 5,000  บาท (หาพันบาทถวน) 

 

 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ตค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

  จํานวน หนวย 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64   

1. เสนอโครงการ  1  คร้ัง                       
 
 
 

กลุมงานพัฒนา
ขาราชการครูฯ 

2. แตงต้ัง
คณะกรรมการ  1  คร้ัง         

  
            

3. ดําเนินการ 
   ตามโครงการ  1  คร้ัง 

      

 

    
4. จัดทําเอกสาร    1  คร้ัง                       

5. อบรมสัมมนา   1  คร้ัง                       

6.สรุปและรายงานผล 1  คร้ัง                       
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย 
 

  

 

- คาตอบแทน 4,500 คาตอบแทนคณะวิทยากรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ   

2 คาวัสดุ 
 

  

 

- คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม และจัดทํา
รูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน 

500  

รวม   5,000   
หมายเหตุ  งบประมาณคาใชจายทุกรายการ 

9. แผนการใชจายงบประมาณ 

 
กิจกรรม 

 

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

กิจกรรม 1 : ฝกอบรมครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ  
ประจาํปงบประมาณ 2563 

5,000  5,000   

รวม 5,000  5,000   

10. การประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจหลักเกณฑ 
การประเมินวิทยฐานะแนวใหม (ว 21/2560) 

สอบถาม/สังเกต แบบสอบถาม 

 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ขาราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนว
ใหม ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพรอมและเอกสารการประเมินเพ่ือมี 
และเลื่อนวิทยฐานะไดอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.  กําหนด 
 3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูและความเขาใจในการกรอกขอมูลใน Logbook เพ่ือ
รับการประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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ช่ือโครงการ   การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
                 การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ป  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล   
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ      1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6/ว3 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2561 ในขอ 10 กําหนดใหผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองไดรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนา
การศึกษา เปนระยะเวลา 1 ป ตามองคประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี และตามขอตกลงท่ีสวนราชการกําหนด โดยใหมีการประเมิน 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน หากผลการ
ประเมินรวมท้ัง 2 ครั้ง ผานเกณฑการประเมิน ใหผูรับการประเมินปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตอไป แตหากผลการประเมินรวมท้ัง 2 ครั้ง ไมผานเกณฑการประเมิน ใหดําเนินการ
ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติหนาท่ีระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยใหผูมี
อํานาจตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทน พ.ศ. 2551 ดําเนินการสั่งยายและแตงตั้งผูท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑการประเมินรายนั้น 
ไปดํารงตําแหนงเดิมซ่ึงเปนตําแหนงกอนเขาสูตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในระยะเวลา1 ป ซ่ึงกําหนดเปนเง่ือนไข
ขอตกลงในการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดย
จะตองทําขอตกลงการปฏิบัติงานในหนาท่ี (Performance Agreement) กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี แยกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การประ เพ่ือจะนําไปสู
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ในระยะเวลา1 ป ซ่ึงระบุถึงการท่ีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจะปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายตามกรอบภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ บรรลุผล
ตามองคประกอบ ตัวชี้วัด ท่ีกําหนด  

การนี้ เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมี
ศักยภาพ มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสม รวมท้ังภาวะผูนําท่ีสั่งสมจากประสบการณในการปฏิบัติงาน ท่ีจะ  
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สามารถชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการขับเคลื่อนนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
การสรางโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตรของรัฐบาล และจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตอไป จึงไดทําโครงการทางการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในระยะเวลา1 ป ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 
เพ่ือดําเนินการใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ท่ีตองรับการ

ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ในระยะเวลา 1 ป ผานเกณฑการประเมินตามขอตกลงท่ีกําหนด  

3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 

- รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีไดรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี ในระยะเวลา 1 ป จํานวน 2 คน  

3.2 ดานคุณภาพ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีขอมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา

สามารถเขารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ในระยะเวลา 1 ป ตามองคประกอบ ตัวชี้วัด คะแนน
การประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี และตามขอตกลงท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด หรือภายนอกหนวยงานตามความเหมาะสม
ของการดําเนินกิจกรรม 

5. วิธีดําเนินโครงการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด โดยกลุมพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ไดจัดทําโครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ในระยะเวลา 1 ป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  

กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาคูมือ องคประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในระยะเวลา 1 ป   

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดเตรียม ขอมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ตามองคประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน   

กิจกรรมท่ี 3 จัดทําขอมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ตามองคประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน  

กิจกรรมท่ี 4 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 กิจกรรมท่ี 5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  จํานวน หนวย 

             กิจกรรมท่ี 1 ประชุม
ปฐมนิเทศ/จัดทําขอ ตกลงการ
ปฏิบัติงานและชี้แจงแนว
ทางการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหนาท่ี 
ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา และผูอํานวยการ
สถานศึกษาสถานศึกษา ใน
ระยะเวลา 1 ป 

1 ครั้ง 

  

    

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงาน
พัฒนาครูฯ กิจกรรมท่ี 2 คณะกรรมการท่ี

ปรึกษา/พ่ีเล้ียง ใหคําปรึกษา 
นิเทศการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 

      

  

                
กิจกรรมท่ี 3  การประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวย 
การสถานศึกษา และผูอํานวย 
การสถานศึกษาสถานศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ป (รอบ 6 
เดือนแรก) 

2 ครั้ง  

            

  

        
กิจกรรมท่ี 4   สรุปและ
รายงานผลการดําเนินงาน 

1 ครั้ง 
                    

  
  

7. งบประมาณ ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
    จํานวน 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย 
 

  

 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10,000 ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน 

 

- คาพาหนะ 15,000 คาพาหนะคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง และ
คณะกรรมการประเมิน และเจาหนาท่ี  

  
- คาเบี้ยเลี้ยง 6,000 คาพาหนะคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง และ

เจาหนาท่ี 

  - คาตอบแทน 7,000 คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  

2 คาวัสดุ 
 

  

 

- คาจัดทําเอกสาร 2,000  

รวม  40,000   
หมายเหตุ    งบประมาณคาใชจายทุกรายการ  สามารถถัวจายกันได                    
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9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมปฐมนิเทศ/จัดทําขอตกลง 
การปฏิบัติงานและชี้แจงแนวทาง 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  
และผูอํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา  
ในระยะเวลา 1 ป 

10,000 5,000 5,000   

กิจกรรมท่ี 2 คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง  
ใหคําปรึกษา นิเทศการปฏิบัติงาน 

7,000  7,000 
  

กิจกรรมท่ี 3  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  
และผูอํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา  
ในระยะเวลา 1 ป  (รอบ 6 เดือนแรก) 

21,000  5,000 6,000 10,000 

กิจกรรมท่ี 4  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 2,000 

 
  

2,000 

รวม 40,000 5,000 17,000 6,000 12,000 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ท่ี
บรรจุใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีตามระเบียบกฎหมาย
และภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
องคประกอบและตัวชี้วัดท่ีกําหนดผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกคน 

- ประเมินผลตามสภาพจริง 
- สรุปรายงานการ
ดําเนินงาน 
 
 

แบบรายงาน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      ผูเขารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีตามระเบียบกฎหมายและภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม องคประกอบและตัวชี้วัดท่ีกําหนด ผานเกณฑการประเมินครบทุกคน  
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ช่ือโครงการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  
                    และผูอํานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป        
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี :12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี : 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล   
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  1. นางมธุวลี  จันโทมุข  2. นางสาวสุจิตรตา  จําปาจันทร 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ

สถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันท่ี 26 เมษายน 
2562 และท่ี ศธ 0206.6/728 ลงวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2562) กําหนดใหผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษาแลวแตกรณี ตองไดรับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาการศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป ตามองคประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี และตามขอตกลงท่ีสวนราชการกําหนด โดยใหมีการประเมิน 2 ครั้ง ๆ ละ         
6 เดือน หากผลการประเมินรวมท้ัง 2 ครั้ง ผานเกณฑการประเมิน ใหผูรับการประเมินปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษาแลวแตกรณี ตอไป แตหากผลการประเมินรวมท้ัง 2 ครั้ง 
ไมผานเกณฑการประเมิน ใหดําเนินการตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติหนาท่ีระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยใหผูมีอํานาจตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสั่งใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน พ.ศ. 2551 ดําเนินการสั่งยายและแตงตั้งผูท่ีมีผลการ
ประเมินไมผานเกณฑการประเมินรายนั้น ไปดํารงตําแหนงเดิมซ่ึงเปนตําแหนงกอนเขาสูตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษาแลวแตกรณี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรืออํานวยการสถานศึกษา แลวแตกรณี ในระยะเวลา              
1 ป ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา/หรือพ่ีเลี้ยง ท่ีมีความรูและประสบการณ คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานในทุกดาน และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด  

เพ่ือใหเปนไปตามกระบวนการดังกลาวขางตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
จึงจัดทําโครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ผูอํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางกระบวนการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตอไป 
2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหรองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม 
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีตามระเบียบกฎหมายและภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ตามองคประกอบ และตัวชี้วัดท่ี กําหนด  
3. เปาหมาย 
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3.1 ดานปริมาณ 
- รองผูอํานวยการสถานศึกษา ท่ีไดรับบรรจุและแตงตั้งใหม จํานวน 22 คน และผูอํานวยการ

สถานศึกษา ท่ีไดรับบรรจุและแตงตั้งใหม จํานวน 3 คน 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง จํานวน 18 คน คณะกรรมการประเมินสมัฤทธิผล จํานวน  18 

คน และเจาหนาท่ี จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น 41 คน       
3.2 ดานคุณภาพ 

รอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด หรือภายนอกหนวยงานตามความเหมาะสม
ของการดําเนินกิจกรรม 
5. วิธีดําเนินโครงการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ดโดยกลุมพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ไดจัดทําโครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ผูอํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป  โดยเริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2563 
และสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  ไดเสนอตามข้ันตอนระเบียบปฏิบัติของทางราชการ โดยมีข้ันตอน ดําเนินการ 
ดังนี้  

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานและชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 
ป   

กิจกรรมท่ี 2 คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ใหคําปรึกษา นิเทศการปฏิบัติงานใหแกรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา  

กิจกรรมท่ี 3 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
และผูอํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป  (รอบ 6 เดือนแรก) 

กิจกรรมท่ี 4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  จํานวน หนวย 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64   

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานและชี้แจง
แนวทางการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัต ิ
งานในหนาที่ ตําแหนง
รองผูอํานวยการสถาน 
ศึกษา และผูอํานวย 
การสถานศึกษา ใน
ระยะเวลา 1 ป 

 1  ครั้ง 

    

  

                  

กลุมงาน
พัฒนาครู 
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กิจกรรมท่ี 2 
คณะกรรมการท่ี
ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ให
คําปรึกษา นิเทศการ
ปฏิบัติงาน 

 1  ครั้ง 

      

  

                

กลุมงาน
พัฒนาครู 

กิจกรรมท่ี 3         
การประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหนาท่ี
ตําแหนงรอง
ผูอํานวยการ
สถานศึกษา และ
ผูอํานวยการ
สถานศึกษาสถานศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ป  
(รอบ 6 เดือนแรก) 

2 ครั้ง  

            

  

        

คณะ 
กรรมการ 

กิจกรรมท่ี 4         
สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1 ครั้ง 

                      

  กลุมงาน
พัฒนาครู 

7. งบประมาณ ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
    จํานวน 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับ
ท่ี 

งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย 
 

  

 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10,000 ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน 

 

- คาพาหนะ 15,000 คาพาหนะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และ
คณะกรรมการประเมิน และเจาหนาที่  

  
- คาเบี้ยเลี้ยง 6,000 คาพาหนะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และ

เจาหนาที ่

  - คาตอบแทน 7,000 คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  

2 คาวัสดุ 
 

  

 

- คาจัดทําเอกสาร 2,000  

รวม  40,000   
หมายเหตุ    งบประมาณคาใชจายทุกรายการ  สามารถถัวจายกันได   
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9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานและชี้แจงแนว
ทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ใน
ระยะเวลา 1 ป 

10,000 5,000 5,000   

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ใหคํา ปรึกษา 
นิเทศการปฏิบัติงาน 

7,000  
7,000 

  
กิจกรรมที่ 3  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการ
สถานศึกษาสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป (รอบ 6 เดือนแรก) 

21,000 

 

5,000 
6,000 10,000 

กิจกรรมที่ 4  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 2,000 

 
  

2,000 

รวม 40,000 5,000 17,000 6,000 12,000 

10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ที่บรรจุ
ใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา รอยเอ็ด สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามองคประกอบและตัวชี้วัดที่
กําหนด ผานเกณฑการประเมินครบทุกคน 

- ประเมินผลตามสภาพจริง 
- สรุปรายงานการดําเนินงาน 
 
 

สอบถาม 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูเขารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีตามระเบียบกฎหมายและภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม องคประกอบและตัวชี้วัดท่ีกําหนด ผานเกณฑการประเมินครบทุกคน  
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โครงการ   ประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ พุธเชา ขาว สพฐ. 
สอดรับ ยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี  6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดรับ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ 
                                                             เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21                                                                    
สอดรับ แผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12. ดานการศึกษา 
สอดรับ นโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ  นางพิศมัย  หาญอาษา ,นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์ ,นายสุรชาติ ลาภอาษา, นางศศิวิมล เพชรไพร ,     
                 นางนิสารัตน ปุณยาทรัพย ,นางลักขนา คณาศรี     
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายประชุมผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ ผานระบบทางไกล (Video 
Conference)  รายการพุธเชา ขาวโรงเรียน เวลา 07.30 – 08.00 น.และ รายการ พุธเชา ขาว สพฐ. ทุกวันพุธ
เวลา 08.00– 09.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 หรือ
สถานท่ีอ่ืนๆ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย รวมท้ังชี้แจงขาวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรงรัดการ
ดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยทําการออกอากาศผาน
ชองทางวีดีโอคอนเฟอรเรนซ รวมท้ังสถานีโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV  ,สถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน OBEC Channel , www.obectv.tv  www.youtube.com/obectvonline 
,www.facebook.com/obeconline  

เพ่ือดําเนินการใหสอดรับและขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  
การศึกษาและขยายผลไปสูสถานศึกษาใหสามารถสนองตอบนโยบายสําคัญเรงดวน รวมท้ังแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารับรู รับทราบและ
เขาใจนโยบายและนํานโยบายไปปรับใชใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

2.2  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของหนวยงานใหสอดรับกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรฐับาล 
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  ผูบริหาร ผูอํานวยการกลุม/หนวย บุคลากรกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุมนโยบายและแผน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  ทุกคน   

3.2 เชิงคุณภาพ 
ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับทราบนโยบาย

แนวทางการพัฒนาการศึกษา สามารถดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
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4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ดําเนินการไดสอดรับกับนโยบายและพัฒนาการ

บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีคุณภาพ  
5. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด   
6. วิธีดําเนินการ  

จัดประชุมรบัชมผานระบบทางไกล (Video Conference)   
7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

 ธค. 
63 

มค. 
64 

 กพ.  
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

 มิย. 
64 

 กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

1. จัดประชุมรับชมผาน
ระบบทางไกล 

1 
ครั้ง/

สัปดาห 
            กลุมนโยบายและ

แผน 
3. สรุป/รายงานผลการ
ประชุม 

1 
ครั้ง/

สัปดาห 
            

8. วงเงินของโครงการ   
 รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.    จํานวน  33,600 บาท  (สามหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 

9.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับที่ งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  33,600 จํานวน 20 คนๆละ 35 บาท/คร้ัง รวม 48 คร้ัง 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

10.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1  จัดประชมุรับชมผานระบบ
ทางไกล Video Conference 

33,600 8,400 8,400 8,400 8,400 

กิจกรรมท่ี 2 รายงานผลโครงการ  - - - - - 
รวม 33,600 8,400 8,400 8,400 8,400 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับรู เขาใจถึงนโยบาย 

สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดรับกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล   ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564                                       
              ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ 
สนองยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู   
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 6 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบ  นางพิศมัย  หาญอาษา , นางศศิวิมล เพชรไพรและคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการ

บันทึกประมวลผล และรายงานผลขอมูลดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหการบริหารงานดานขอมูลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัวและเปนฐานขอมูลของงานทะเบียนวัดผลของ
โรงเรียนเพ่ือใหฐานขอมูลถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน  

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือใหการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
2. วัตถุประสงค 

2.1 ผลผลิต (Outputs)  
   2.1.1 เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระบบรายงานขอมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center),ระบบจัดเก็บขอมูลสิ่งกอสราง,ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา 
(EMIS),ระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) สามารถรายงานขอมูลผานระบบไดถูกตองและ
ทันเวลา 

2.1.2 เพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและประมวลผลโปรแกรม Data Management Center   
2020 จัดทําเปนสารสนเทศทางการศึกษาเปนการศึกษา 256๔ 

2.2 ผลลัพธ (Outcomes)  
2.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และสถานศึกษาประมวลผล  

โปรแกรม Data Management Center 20๒๐ จัดทําเปนสารสนเทศทางการศึกษาเปนการศึกษา 256๔ 
  ๒.๒.๑ ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด เปนปจจุบันและถูกตอง 
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานขอมูลของโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน   
จํานวน 120 คน เวลา 1 วัน ผานทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ 

3.1.2 ประมวลผลขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจําปงบประมาณการศึกษา 256๔ 
    3.1.3 จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 25๖๔ จํานวน ๓0 เลม 

3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีทักษะ ความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินการ 
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รายงานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  และโรงเรียนในสังกัดมีขอมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาประจําปเพ่ือใชในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

5.1 หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
5.2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จํานวน 60 โรงเรียน 

5. วิธีดําเนินการ   
6.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนผานทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ 
6.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 25๖๔ 

6. แผนปฏิบัติการ 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงาน
นักเรียนรายบุคคล ผานระบบ 
Data Management Center  
2020 ผานทางระบบวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ  และจัดทํา
รูปเลมสารสนเทศทาง
การศึกษา   

1 ครั้ง              

นายพิศมัย  
นางศศิวิมล 
และคณะ 

7. งบประมาณโครงการ      ท้ังหมด   11,600 บาท  
 งบประมาณ สพม. รอยเอ็ด  จํานวน  11,600 บาท  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 

8. รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

 ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑                 
๑ งบดําเนินการ 11,6๐๐  

๑.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 11,6๐๐  
๑.๑.๑ คาตอบแทน ๖,000  

- คาตอบแทนวิทยากร ๓,000 จํานวน ๑ วันๆละ 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
- คาประธานพิธีเปดบรรยายพิเศษ ๓,000  

๑.๑.๒ คาใชสอย ๒,000  
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม   
  

- คาจัดทํารูปเลมสารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

3,600 จํานวน 30 เลมๆละ 120 บาท 

   
 

หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

  1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

8,๐00 - 8,000 - - 

  2. กิจกรรมจัดทํารูปเลมสารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

3,600 - - 3,600 - 

รวม 11,600 - 8,000 3,600  - 

10. ความพรอมของโครงการ 
  บุคลากรมีประสบการณและมีความพรอม 
  เครื่องมือมีความพรอมและดําเนินการไดทันท่ี 

๑๒. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต (Output)   

1. ในปงบประมาณ 2564 สพม. รอยเอ็ด    
มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา   

- ผลการประชุมชี้แจง 
- การตรวจสอบเอกสาร 
- การสอบถาม 
- การรายงานผล 

- แบบประเมินผล 
- แบบรายงานผล 

2. สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา   

- การตรวจสอบเอกสาร 
- การสอบถาม 
- การรายงานผล 

- แบบประเมินผล 
- แบบรายงานผล 

ผลลัพธ  (Outcomes) 
1. ผลการปฏิบัติงานของ สพม. รอยเอ็ด 
2. ผลการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 

 
- การรายงานผล 
- การรายงานผล 

 
- แบบประเมินผล 
- แบบรายงานผล 

๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๓.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือบริหาร
จัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๓.๒  สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใชในการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
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โครงการ ติดตามและประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกรใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  กลุมนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม  - กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการวดั
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ ประกอบกับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ใหมีการประเมินผลและการรายงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคาในการใชจายงบประมาณ  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือติดตามการใชจายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดใหใชจายงบประมาณไดอยางถูกตอง 
ตรวจสอบได ตรงตามวัตถุประสงค 
 2.2 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชจายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด 

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ           
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  จํานวน 60 โรงเรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สามารถใชจายงบประมาณไดถูกตอง 

ตรงตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพและคุมคาตอทางราชการสูงสุด 

4. สถานท่ีดําเนินโครงการ  
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  จํานวน 60 โรงเรียน 

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
5.2 กําหนดปฏิทินการออกติดตาม 
5.3 ออกติดและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 
5.4 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

       /       
กลุมนโยบาย

และแผน 

กําหนดปฏิทินการออก
ติดตาม 

       /       

ออกติดและประเมินผล
การใชจายงบประมาณ 

        /      

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

        /      

7. งบประมาณโครงการ  (จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด )   
ท้ังหมด  15,000  บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)   
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย  15,000 1. คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการติดตาม 
จํานวน 7 คน ๆละ 240 บาท จํานวน 7 วัน  
7*240*7= 11,760 บาท 

2. คาน้ํามันเชื้อเพลิง  500*7 = 3,500  บาท 
รวม 15,000  

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ออกติดและประเมินผลการใชจาย
งบประมาณ 

15,000 
 

7,500 
7,500  

รวม 15,000  7,500 7,500  
10.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
โรงเรียนสามารถใชจายงบประมาณไดอยางถูกตอง ตรงตาม
วัตถุประสงค 

การออกติดตาม 
 

แบบรายงาน 

โรงเรียนสามารถใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและความ
คุมคา 

การออกติดตาม แบบรายงาน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สามารถบริหารงบประมาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคาเกิดผลดีตอผูเรียนสูงสุด 
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โครงการ    ขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                     และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมี 
                                        มาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ     กลุมนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน - ธันวาคม  2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา ภายใตการขับเคลื่อนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
ท่ีมีแนวคิด “ปลดลอก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง” เพ่ือใหการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการ มีความรวดเร็ว ปรับตัว
ใหกาวทันตอความเปลี่ยนแปลง และเปดโอกาสใหมีการบริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมโอกาสใหนักเรียนมี
ทางเลือกโรงเรียนคุณภาพในลักษณะ “โรงเรียนดีสี่มุมเมือง” เพ่ือลดการแขงขันเขาโรงเรียนขนาดใหญพิเศษหรือ
โรงเรียนยอดนิยมประจําจังหวัดหรืออําเภอ และมีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกให
มีความพรอม เพ่ือใหผูปกครอง และชุมชนเกิดความยอมรับการเปลี่ยนแปลง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา รอยเอ็ด เห็นความตระหนักในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึน  
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองตามนโยบายรัฐบาล 
 2.2 เพ่ือลดการแขงขันการเขาโรงเรียนขนาดใหญพิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจําจังหวัด และอําเภอ   
 2.3 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหเปนศูนยกลางการเรียนเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ           
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จํานวน  4  โรงเรยีน 
3.2 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนไดรับการพัฒนามีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม 

เพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถรวมกันดําเนินงานใหเปนแบบการมีสวนรวมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ  

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
5.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการพิจารณา 
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อน 
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5.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ 
5.5 ลงพ้ืนท่ีสํารวจโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือก จัดทําแผนผัง  
5.6 ประชุมผูบริหารโรงเรยีนเพ่ือจัดทําแผนขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
5.7 กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ  

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

เสนอโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนานโยบายโรงเรียนมัธยม
ดีสี่มุมเมือง 

   /           
กลุมนโยบาย

และแผน 

จัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

   /           

แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการขับเคลื่อน 

   /           

ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการขับเคลื่อนคัดเลือก
โรงเรียนเขารวมโครงการ 

    /          
กลุมนโยบาย

และแผน 

ลงพ้ืนท่ีสํารวจโรงเรียนท่ีไดรับ
คัดเลือก จัดทําแผนผัง 

    /          

ประชุมผูบริหารโรงเรียนเพ่ือ
จัดทําแผนขอรับสนับสนุน
งบประมาณ 

    /          

กํากับ ติดตามการดําเนิน
โครงการ  

    /          
 

7. งบประมาณโครงการ  (จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ) ท้ังหมด 50,000 บาท  
( หาหม่ืนบาทถวน) 
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1 คาใชสอย  46,080 1. คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการจํานวน 27 คน 

จํานวน 2 วัน 27*200*2 = 10,800 บาท 
2. คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการลงพ้ืนท่ีโรงเรียน จํานวน 28 คน จํานวน 4 วัน 
28*240*4 = 26,880 บาท 
3. คานํ้ามันเช้ือเพลิง วันละ 500 บาท จํานวน 4 วัน 500*4= 2,000 บาท 
4. คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการกํากับ ติดตาม จํานวน 15 คน 4 วัน 15*240*4 
= 14,400 บาท  
5. คานํ้ามันเช้ือเพลิง วันละ 500 บาท จํานวน 4 วัน 500*4= 2,000 บาท 

 คาตอบแทน   
 คาวัสด ุ 3,920 วัสดุจัดทําเอกสารประกอบการประชุม ประกอบการติดตาม 

รวม 50,000  

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 143 

 

 

9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อน
คัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ 

10,800 10,800    

ลงพ้ืนท่ีสํารวจโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือก 
จัดทําแผนผัง 

28,880 28,880    

กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ 10,320 10,320    
รวม 50,000 50,000    

10.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 
รอยละ 100 โรงเรียนเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาตามนโยบาย ประเมินผลโรงเรียน 

เขารวมโครงการ 
แบบติดตาม
ประเมินผลโรงเรียน
เขารวมโครงการ 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

โรงเรียนไดรับการพัฒนาตามนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เปนศูนยกลางการเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
เกิดความยอมรับ และสามารถรวมกันดําเนินงานแบบมีสวนรวมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
            การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  กลุมนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  256 3 – 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาเปนกลไกลสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในอันท่ีจะทําใหการปฏิรูป

การศึกษาขับเคลื่อนไปไดท้ังระบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มุงเนนการบริหารจัดการ     
ท่ีเปน 1 ของอีสาน และมีมาตรฐาน โดยมีเปาหมายในการสงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ 
และมีธรรมาภิบาล เชน พัฒนาระบบการบริหารการเงินท่ีดี พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี พัฒนาระบบ
บริหารวิชาการท่ีดี และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดี ตลอดจนระบบการสื่อสารสารสนเทศท่ีดี ใน
สํานักงาน เปนตน ซ่ึงมุงพัฒนาโครงสรางและระบบการทํางานใหสอดคลองกัน ยืดหยุนไดตามลักษณะงาน ลดการ
ซํ้าซอน ใชทรัพยากรอยางมีคุณคา และมีการวัดประสิทธิภาพของการบริหารในทุกระดับการทํางาน โดยนําระบบ
การวัดประสิทธิภาพการบริหารท่ีคํานึงถึงประสิทธิภาพการบริหารและการ ใชทรัพยากรอยางคุมคา ความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดการองคความรู การสั่งสมความรู รวมท้ังประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบงานภายใน
เพ่ือสนับสนุนการวางแผน กลยุทธและการตัดสินใจ ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสัก
นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามวัตถุประสงค ของคณะผูบริหาร และบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา รอยเอ็ด เพ่ือรวมกันพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง  ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปน
มากในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีความยั่งยืน  

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จึงไดจัด
ใหมีโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา รอยเอ็ด” ประจาํปงบประมาณ 2560 เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และ
ประสิทธิภาพงานประจํา และงานสงเสริม สนับสนุนการศึกษา อยางตอเนื่อง โดยมุงหวังใหบุคลากร ตระหนักและ
เห็นคุณคาในมุมมองของการเปนผูใหบริการท่ีมีคุณภาพ ดวยการคํานึงถึงความพึงพอใจ  ความประทับใจของ
ผูรับบริการ และปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือปรับและพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลา   
และลดข้ันตอนเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงาน 

2.2 เพ่ือสงเสริม ปลูกฝงจรรยา และจิตบริการในการทํางาน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีขีด 
ความสามารถท่ีจะตอบสนองการทํางานท้ังในปจจุบันและอนาคตเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสังคมท่ีมีพลวัตสูง 
แบบเนนผลลัพธการดําเนินงานท่ีสําคัญแกผูท่ีเก่ียวของ 

2.3 เพ่ือสงเสริมใหบุคคลในทุกระดับชั้นของสํานักงานไดวางแผนปฏิบัติงานโดยมุงยึดถือเอาเปาหมาย 
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หลักหรือวัตถุประสงครวมขององคการเปนแนวทางรวมกัน เพ่ือเพ่ิมการทํางานใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศึกษา รอยเอ็ด  
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
3.1.1 บุคลากรทุกคน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
3.1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

มัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
3.1.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  

3.2 เชิงคุณภาพ  
   3.2.1  บุคลากร ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีจิตบริการในการทํางาน  

3.2.2 ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการบริการทางการศึกษา         
อยางมีประสิทธิภาพ     

3.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด  
มีกระบวนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง สพฐ. และความตองการของพ้ืนท่ี  
อยางมีประสิทธิภาพ 
4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

4.1 รอยละของบุคลากร ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีจิตบริการ 
ในการทํางาน 

4.2 รอยละของครู/บุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน และไดรับการบริการ 
ทางการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ     

4.3 รอยละของสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.4 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   
5.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   

6. วิธีการดําเนินงาน 
6.1 จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามโครงการ 
6.2 ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
6.3 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

 ธค. 
63 

มค. 
64 

 กพ.  
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

 มิย. 
 64 

 กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง             กลุมนโยบาย
และแผน  2. แตงตั้งคณะทํางาน 1 ครั้ง             

3. ประชุมคณะทํางาน 1 ครั้ง             
5. สรุป/รายงานผล 1 ครั้ง             



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 146 

 

 

8. วงเงินของโครงการ    ท้ังหมด   443,000    บาท   (สี่แสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน) 
9.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1.1   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
 งบดําเนินการ 443,000  
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 443,000  
1.1.1 คาตอบแทน   
1.1.2 คาใชสอย 443,000  

  - คาดําเนินงานตามโครงการ สพม. 
รอยเอ็ด 

443,000 เพ่ือใชในโครงการท่ีตองดําเนินการเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพบริหารจัดการ สพม.รอยเอ็ด 
และสถานศึกษาในสังกัด และใชในโครงการ
เพ่ือสนองนโยบายเรงดวนของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธกิาร 

10.  แผนการใชจายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน ใน สพม.รอยเอ็ด 

443,000 110,750 110,750 110,750 110,750 

รวม 443,000 110,750 110,750 110,750 110,750 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
12.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด มีการดําเนินงานท่ีมี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สามารถลดระยะเวลาและลดข้ันตอนเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการ
บริหารงานไดดี ตลอดจนการบริการท่ีประทับใจ มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 

12.3 บุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และบุคลากรในสถานศึกษา  
ทุกระดับชั้นมีผลงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาไดเพ่ิมมากข้ึน 

12.5 บุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และบุคลากรในสถานศึกษา  
มีจรรยาบรรณ และจิตบริการในการทํางาน 
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โครงการ   อบรมใหความรูเกี่ยวกับวินัย การดําเนินการทางวินัย และคดีปกครองท่ีเกี่ยวกับวินัยของ    
             ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.รอ ประจําป 2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ  ขอท่ี 11 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สอดรับ  กลยุทธ สพม.รอ นโยบายขอท่ี 1 กลยุทธท่ี 2 การปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และ   
                                                                   คานิยมท่ี พึงประสงค 
ผูรับผิดชอบ   นายจํานงค รมเย็น  นางอุดมลักษณ ดีรักษา  นายสุรชาติ ลาภอาษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖3 - ๓๐  กันยายน ๒๕๖4 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การมีวินัย และการประพฤติตนใหมีระเบียบวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนสิ่งท่ี

ไดรับความคาดหวังจากสังคม เพราะเปนบุคลากรท่ีสําคัญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีจะเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศชาติ และสังคมในปจจุบัน  และดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 ไดกระจายอํานาจใหผูอํานวยการโรงเรียนมีอํานาจในการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา และกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสงเสริม และพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัย  ดังนั้นผูบริหาร และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ ควรมีความรู
ความเขาใจในเรื่องวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับกระบวนการในการ
ดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ ตลอดจนเรื่องคดีปกครองท่ีเก่ียวกับวินัย ประกอบกับปจจุบันไดมี
ระเบียบกฎหมายใหมๆ ท่ีเก่ียวของออกมาประกาศใชท่ีผูบริหารหรือขาราชการครูควรรู และขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาควรจะมีความรูความเขาใจในเรื่องของวินัย เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและ
ควบคุมตนเองมิใหกระทําผิดวินัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด เห็นความจําเปนและสมควร
อยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับวินัย จึงไดจัดโครงการ 
“อบรมใหความรูเก่ียวกับวินัย การดําเนินการทางวินัย และคดีปกครองท่ีเก่ียวกับวินัย ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.รอ ประจําป 2564” ข้ึน 
 ๒. วัตถุประสงค 

๒.1 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวินัย  การ
ดําเนินการทางวินัย และคดีปกครองท่ีเก่ียวกับวินัย 

2.2 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจ และทักษะเก่ียวกับ
หลักการหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติตางๆในการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย 
 2.3 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวินัยการ
ดําเนินการทางวินัย และคดีปกครองท่ีเก่ียวกับวินัยเพ่ิมยิ่งข้ึน 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
        3.1.1 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จํานวน 60 แหง จํานวน 150 คน 
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       3.1.2 มีคูมือ หรือเอกสารเก่ียวกับวินัย การดําเนินการทางวินัย และคดีปกครองท่ีเก่ียวกับวินัย 
จํานวน 150 ชุด 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

       3.2.1 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.รอ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัย 
การดําเนินการทางวินัย และคดีปกครองท่ีเก่ียวกับวินัย  
        3.2.2  การรองเรียนในเรื่องวินัยฯ มีสถิติลดลง 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด  
5. วิธีดําเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบกิจกรรม  
 3. ประชุมคณะทํางานในการจัดทําหลักเกณฑวิธีการ กิจกรรม และสรางความเขาใจ  
 4. ดําเนินงานตามโครงการ  
 5. กํากับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมตางๆ  
 6. รายงานผลการดําเนินโครงการ  

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม,ขั้นตอน 

ปริมาณงาน  ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน 

หนวย 
 

ต.ค.63 
ถึง 

ธ.ค63 

ม.ค.64 
ถึง 

 มี.ค64 

เม.ย.64 
ถึง 

 มิ.ย 64 

ก.ค.64 
ถึง 

 ก.ย 64 

1. ขออนุมัติโครงการ 1 งาน      
 
 
 
 
 

กลุมกฎหมาย
และคดี 

  

2. แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบ
กิจกรรม 

1 ครั้ง 
    

3. ประชุมคณะทํางานในการจัดทํา
หลักเกณฑวิธีการ กิจกรรม และสราง
ความเขาใจ 

2 ครั้ง 

    

4. ดําเนินงานตามโครงการ 1 ครั้ง     

5.กํากับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม
ตางๆ 

3 ครั้ง 
    

6.รายงานผลการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง     

7. งบประมาณโครงการ (จากเงินงบประมาณโครงการ) 
   80,000.- บาท  (แปดหม่ืนบาทถวน) 
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8.รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1. คาใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดังน้ี 
- คานํ้ามันพาหนะ 
- คาพิธีการ 
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม 

 
 

4,000 
4,000 

40,000 

 
-รถตูรับสงวิทยากร และผูเขาอบรม 2 คันๆ ละ 2,000 
บาท 1 วัน  
-คาประธานและพิธีการ 150 คนๆ ละ 270 บาท 

2. คาตอบแทน 
- คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
- คาตอบแทนวิทยากร 

 
18,000 
13,000 

 
150 คนๆ ละ 120 บาท 
วิทยากร 2 คนๆ ละ 6,500 บาท 

2. คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 
- คาจัดทําเกียรติบัตร 
- คาวัสดุสิ้นเปลือง 

 
1,000 

 
จัดพิมพเขาเลมเอกสาร ประกอบการอบรม 
วัสดุในการอบรม  กระดาษเกียรติบัตร หมึกพิมพ  
จางเหมาแรงงาน 

รวม 80,000  

หมายเหตุ: ขอถัวจายไดทุกรายการ 
9.แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชงบประมาณ (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
1.ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทําหลักเกณฑฯ และวิธีการ 4,000 2,000 2,000 - - 
2.ดําเนินงานงานตามโครงการ 50,000 - - 50,000 - 
3.กํากับ ติดตาม ประเมินผล 10,000. - - 5,000 5,000 
4.รายงานผลการดําเนินงาน 16,000 - - - 16,000 

รวม 80,000 2,000 2,000 55,000 21,000 

10. ความพรอมของโครงการ 
 (/) บุคลากรมีประสบการณและมีความพรอม  
 (/) เครื่องมือมีความพรอมและดําเนินการไดทันที  
 (/) สถานท่ีมีความพรอมและดําเนินการไดทันที  
๑๑.  การประเมินผลและตัวช้ีวัดคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต - ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

แบบสํารวจ 

ผลลัพธ - ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัย การดําเนินการทางวินัย และคดี
ปกครองที่เก่ียวกับวินัย  
- สถิติเร่ืองรองเรียนลดนอยลง 

แบบประเมิน 

๑2. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัด สพม.รอ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวินัยขาราชการครู การดําเนินการทางวินัย และประพฤติปฏิบัติ
ควบคุมตนเองมิใหกระทําผิดวินัย ทําใหสถิติการรองเรียนลดนอยลง 
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โครงการ   พัฒนาการนิเทศบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝาย 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3.1 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน 
                                                                 ศตวรรษท่ี 21 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 3 การพัฒนาและสรางศักยภาพคน 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   
ผูรับผิดชอบ  นายอัมพร  กุลาเพ็ญ /นายอธิศ ไชยคิรินทร /นางอภิศญารัศม์ิ ประราศรี /นางจิราภรณ  ภัทรพฤกษา/  
                  นางสาวจุฬาลักษณ  เฉลิมแสน และคณะ  
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับปรับปรุงใหม ลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2553 เพ่ือให
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ซ่ึง
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
ถือวาระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของ
ชาติสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.0ภายใตยุคการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล 4.0 และโลกแหงศตวรรษท่ี 21
และเล็งเห็นวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกหนึ่งท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนและสงเสริมความเขมแข็งให
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 
 การจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ประกอบดวยกระบวนการสําคัญ  
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศการศึกษาเปน
กระบวนการท่ีสงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาใหกระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนไป
ตามนโยบายและบรรลุตามเปาหมายในการจัดการศึกษา ซ่ึงท้ังสามกระบวนการจะตองประสานการทํางานอยาง
สอดคลองกัน จึงจะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เปนผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนสูงข้ึนตามเกณฑมาตรฐานของการจัดการศึกษา  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการ
ท่ีสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการนิเทศภายใน เปนการใชทรัพยากรบุคคลภายในสถานศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถและเปนท่ียอมรับ
ของเพ่ือนครูเปนผูนิเทศ ดังนั้นการเตรียมความพรอมครูท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูนิเทศ หรือ Coach ใหเรียนรู
กระบวนการนิเทศท่ีถูกตอง จึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  
           ดวยความสําคัญดังกลาว กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการกระตุน สงเสริม นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนระบบและควบคูไปกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  จึง
ไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค  
 2.1  เพ่ือใหศึกษานิเทศกและผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา  ดําเนินการการนิเทศ 
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แบบบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝายของโรงเรียนในสังกัดไดตามแผนปฏิบัติการนิเทศ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ใหกับผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน เก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยการเปลี่ยนจาก “ครูผูสอน” เปน Coach สงเสริมกระบวนการกลุม PLC และ KM 
 2.3  เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ใหกับผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
3. เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
      จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน โดยการเปลี่ยนจาก 
“ครูผูสอน” เปน Coach สงเสริมกระบวนการกลุม PLC และ KM ใหกับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  จํานวน  
120 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีผานการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน โดยการเปลี่ยนจาก “ครูผูสอน” เปน Coach สงเสริมกระบวนการ
กลุม PLC และ KM และสามารถนําไปใชดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ทุกโรงเรียน 
5. วิธีดําเนินการ  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการพัฒนาการนิเทศบูรณาการ การ

บริหารงานในโรงเรียน 4  ฝาย 
พฤศจกิายน 2563  

 
 
 
 
นายอัมพร  กุลาเพ็ญ/ 
นายอธิศ ไชยคิรินทร/ 
นางอภิศญารัศม์ิ ประราศรี/
นางจิราภรณ ภัทรพฤกษา/
นางสาวจุฬาลักษณ เฉลิม
แสน และคณะ 

2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาการ
นิเทศบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝาย 

มกราคม 2564 

3 จัดทําเอกสารประกอบการนิเทศ 
-คูมือการนิเทศ 
-เครื่องมือการนิเทศ 

มกราคม 2564 

4 ประชุม(Conference)อบรมใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยการเปลี่ยนจาก “ครูผูสอน” 
เปน Coach สงเสริมกระบวนการกลุม PLC และKM 

กุมภาพันธ 2564 

5 จัดประกวดการนิเทศบูรณาการ การบริหารงานใน
โรงเรียน 4  ฝาย ดังนี้ 

- ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ดานการนิเทศภายใน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 
2564 

6 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 2564 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

1. เสนอโครงการพัฒนา การ
นิเทศบูรณาการ การบริหารงาน
ในโรงเรียน 4  ฝาย 

  
 

      

 
 

     
 

นายอัมพร 
นายอธิศ 

นางอภิศญารัศมิ์ 
นางจิราภรณ 
นสจุฬาลักษณ 

และคณะ 
 

2. ประชุมณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาการ
นิเทศบูรณาการ การ
บริหารงานในโรงเรียน 4  ฝาย 

    

 

         

3. จัดทําเอกสารประกอบการ
นิเทศ 
-คูมือการนิเทศ 
-เครื่องมือการนิเทศ 

    

 

     
 
 
 

   

4.ประชุม
(Conference)อบรมใหความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การ
นิเทศภายในโรงเรียน โดยการ
เปลี่ยนจาก “ครูผูสอน” เปน 
Coach สงเสริมกระบวนการ
กลุม PLC  และ KM  

      

 
 

       

5. จัดประกวดการนิเทศบูรณา
การ การบริหารงานในโรงเรียน 
4  ฝาย ดังน้ี 
-ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-ดานการนิเทศภายใน 

       
 
 

 

  
 
 

  

6. สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน             

  
 

 

7. งบประมาณโครงการ  ท้ังหมด  80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถวน)  
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณในการดําเนินการโครงการ พัฒนาการนิเทศบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝายจํานวน 
80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) ถัวจายทุกรายการโดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณดังตอไปนี้ 
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กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการนิเทศบูรณาการ การบริหารงาน
ในโรงเรียน 4  ฝาย 

- - - 2,000  

- คาอาหารและอาหารวางเครื่องดื่มของ
คณะกรรมการดําเนินงาน 
(200x10=2,000) 

 2,000    

กิจกรรมท่ี 2 จัดทําเอกสารประกอบการประเมิน 
-คูมือการประเมิน 
-เครื่องมือการประเมิน 

   5,000  
 

คูมือการประเมิน จํานวน 20 เลม 
20 เลม x 100 บาท  = 1,000  บาท 
เครื่องมือการประเมิน 60 ชุด 
60 ชุด x 50 บาท  = 3,000  บาท 

 
 
 

2,000 
 
3,000 

   

กิจกรรมท่ี 3 ประชุม(Conference)อบรมให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน โดยการ
เปลี่ยนจาก “ครูผูสอน” เปน Coach สงเสริม
กระบวนการกลุม PLC     และ KM  

 
 
 
 
 

  5,000  

1.คาอาหารวาง/คาอาหาร 
(200x7=1,400) 
2.คาตอบแทนวิทยากร 

 
 
3,600 

1,400    

กิจกรรมท่ี 4 จัดประกวดการนิเทศบูรณาการ การ
บริหารงานในโรงเรียน 4  ฝาย ดังน้ี 
-ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
-ดานการนิเทศภายใน 

   66,210  

1. คณะกรรมการ 7 ชุด ชุดละ 5 คน 
-คาเบ้ียเลี้ยง 
คณะท่ี 1 
คาเบ้ียเลี้ยง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน 
                              = 2,400  บาท 
คณะท่ี 2  
คาเบ้ียเลี้ยง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน  
                              = 2,400  บาท 
คณะท่ี 3 
คาเบ้ียเลี้ยง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน 
                              = 2,400  บาท 
คณะท่ี 4  
คาเบ้ียเลี้ยง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน  
                              = 2,400  บาท 
คณะท่ี 5 
คาเบ้ียเลี้ยง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน 

 
16,800 
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                              = 2,400  บาท 
คณะท่ี 6  
คาเบ้ียเลี้ยง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน  
                              = 2,400  บาท 
คณะท่ี 7 
คาเบ้ียเลี้ยง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน 
                              = 2,400  บาท 
-คาพาหนะ 
คณะท่ี 1 
คาชดเชยคานํ้ามันเช้ือเพลิง 900 บาท/วัน 

     900 x 4 วัน   = 3,600  บาท 
คณะท่ี 2 
คาชดเชยคานํ้ามันเช้ือเพลิง 900 บาท/วัน 

     900 x 4 วัน   = 3,600  บาท 
คณะท่ี 3 
คาชดเชยคานํ้ามันเช้ือเพลิง 900 บาท/วัน 

     900 x 4 วัน    = 3,600  บาท 
คณะท่ี 4 
คาชดเชยคานํ้ามันเช้ือเพลิง 900 บาท/วัน 

     900 x 4 วัน   = 3,600  บาท 
คณะท่ี 5 
คาชดเชยคานํ้ามันเช้ือเพลิง 800 บาท/วัน 

     800 x 4 วัน   = 3,200  บาท 
คณะท่ี 6 
คาชดเชยคานํ้ามันเช้ือเพลิง 800 บาท/วัน 

     800 x 4 วัน    = 3,200   บาท 
คณะท่ี 7 
คาชดเชยคานํ้ามันเช้ือเพลิง 800 บาท/วัน 

     800 x 4 วัน    = 3,200   บาท 
2. คาจางทําโลรางวัลและคาจัดทําเกียรติบัตร  
-คาจางทําโล=18x1,000=18,000 
-คากรอบเกียรติบัตร=114x65=7,410                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,410 

กิจกรรมท่ี 5  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน - - - 1,790  

-จัดทํารูปเลมสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
จํานวน 10 เลม  

- 
 

- 1,790 
 

- 
 

รวม 20,400 57,810 1,790 80,000  

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
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9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการนิเทศบูรณาการ การ
บริหารงานในโรงเรียน 4  ฝาย 

2,000  2,000   

กิจกรรมท่ี 2 จัดทําเอกสารประกอบการ
ประเมิน 
-คูมือการประเมิน 
-เครื่องมือการประเมิน 

 
5,000 

  
5,000 

 
 

 

กิจกรรมท่ี  3  ประชุม(Conference)อบรมให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน โดยการ
เปลี่ยนจาก “ครูผูสอน” เปน Coach สงเสริม
กระบวนการกลุม PLC     และ KM 

5,000  5,000  
 

 

กิจกรรมท่ี 4 จัดประกวดการนิเทศบูรณาการ 
การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝาย ดังน้ี 
-ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
-ดานการนิเทศภายใน 

66,210   66,210 

กิจกรรมท่ี 5  สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1,790    1,790 

รวม 80,000  12,000 66,210 1,790 

10.  การประเมินผล 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
            11.1  ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            11.2  ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการ
เปลี่ยนจาก “ครูผูสอน” เปน Coach สงเสริมกระบวนการกลุม PLC และ KM 
             11.3  ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
  

                    รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
10.1 ผลผลิต (Output)   
   10.1.1  ปฏิบัติการนิเทศไดตามแผนการนิเทศ 
   10.1.2  ประสิทธิภาพของสื่อและเครื่องมือนิเทศ    
10.2 ผลลัพธ  (Outcome)   
    10.2.1 ประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการของทุกโรงเรียน 
    10.2.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
    10.2.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
    10.2.4  รายงานผลการนิเทศ 

 
สอบถาม/ตรวจสอบ 
ตรวจประเมิน สังเกต  
สอบถามและประเมิน 
สังเกต  สอบถามและประเมิน 
สังเกต  สอบถามและทดสอบ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
แบบสอบถาม/แบบตรวจสอบ 
แบบตรวจประเมิน   
แบบสังเกต  แบบสอบถามและแบบ
ประเมิน 
แบบสังเกต  แบบสอบถามและแบบ
ประเมิน 
แบบสังเกต  แบบสอบถามและ
แบบทดสอบ 
แบบรายงาน 
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โครงการ   โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณของครูผูสอน 
    วิทยาการคํานวณในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   
สนองยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู   
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผูรับผิดชอบ   นายอัครวิทย  อังเรขพาณิชย, นางชิญนารถ  สุดานิช และคณะ  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ มีเปาหมายท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียน กลาวคือเพ่ือให
ผูเรียนมีความสามารถใชทักษะการคิดเชิงคํานวณในการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ มี
ทักษะในการคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห สังเคราะห และนําสารสนเทศไปใชในการ
แกปญหา สามารถประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
การแกปญหาในชีวิตจริง การทํางานรวมกันอยางสรางสรรคเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือสังคม และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางปลอดภัย รูเทาทัน มีความรับผิดชอบมีจริยธรรม 
 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ การสรางความ
รวมมือจากทุกภาคสวนการศึกษา เพ่ือดําเนินโครงการรวมกันในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูนําทาง
การศึกษาดานวิทยาการคํานวณ การพัฒนาครูใหมีขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
คํานวณและ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการบริหารจัดการ นิเทศติดตาม 
และสงเสริมเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยยกระดับการศึกษาของประเทศ และพัฒนาทักษะของผูเรียนใหดํารงชีวิตอยูได
อยางมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
 การจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ประกอบดวย กระบวนการสําคัญ คือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนสวน 
ชวยสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหกระบวนการบริหารและกระบวนการเรยีนการสอนเปนไปตามนโยบาย และ
บรรลุตามเปาหมายในการจัดการศึกษา  ซ่ึงท้ังสามกระบวนการจะตองประสานการทํางานอยางสอดคลองกัน   
จึงจะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเปนผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ  โดยใชกระบวนการและเทคนิค 
ท่ีหลากหลายรูปแบบ   
 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ และการพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาท่ีตองดําเนินการ
แบบมีสวนรวมระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศในดานวิชาการ และดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาการคํานวณ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึนเพ่ือเปนการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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2. วัตถุประสงค    
 2.1 ผลผลิต (Outputs)  
  ครูผูสอน วิชาวิทยาการคํานวณ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
จํานวน 60 โรงเรียน มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ สามารถจัดกิจกรรม 
ท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 
 2.2 ผลลัพธ (Outcomes)  
  2.2.1 ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
รอยเอ็ด พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูใหสามารถยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหบรรลุตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
  2.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เปาหมาย   
     3.1 เชิงปริมาณ      
  3.1.1 ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
รอยเอ็ด จํานวน 60 โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
  3.1.2 มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จํานวน 60 โรงเรียน 
    3.2  เชิงคุณภาพ      
  3.2 .1 ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
รอยเอ็ด มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัด  
การเรียนการสอนตามจุดเนน และเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู และมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึนตามเปาหมาย 
  3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีขอมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใน
สังกัดท่ีมีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จํานวน 60 โรงเรียน 
5. วิธีดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 การประชุมปฏิบัติการคณะศึกษานิเทศกเพ่ือเตรียมการ
และวางแผนการนิเทศ 

1 –  31 ธ.ค.63 นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย 
นางชิญนารถ สุดานิช 
และคณะศึกษานิเทศก 

2 ปฏิบัติการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด 

1 ม.ค. 64 –  
31 มี.ค. 64 

นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย 
นางชิญนารถ สุดานิช 
และคณะศึกษานิเทศก 

3 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณการนิเทศของศึกษานิเทศก 

1–  30 เม.ย. 64 นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย 
นางชิญนารถ สุดานิช 
และคณะศึกษานิเทศก 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

1. จัดประชุมคณะทํางาน 1 ครั้ง 

 

     
 

      นายอัครวิทย 
นางชิญนารถ 

และคณะ 

2. นิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงาน 

1 ครั้ง 
 

           นายอัครวิทย   
นางชิญนารถ 

และคณะ 
3. สรุปผล รายงานผล  
การดําเนินงาน  

1 ครั้ง 
 

           นายอัครวิทย   
นางชิญนารถ 

และคณะ 

7. วงเงินโครงการ  งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
      จํานวน 41,400 บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1. การประชุมปฏิบัติการคณะศึกษานิเทศกเพ่ือเตรียมการและวางแผนการนิเทศ 
 1.1  งบดําเนินการ 5,000  
    1.1.1 คาใชสอย   
  - คาอาหารกลางวัน 1,800 จํานวน 15 คน x 120 บาท x 1 วัน  
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,200 จํานวน 15 คน x 80 บาท x 1 วัน 
  - คาวัสดุจัดทําเครื่องมือการนิเทศ 2,000  
2. ปฏิบัติการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.1  งบดําเนินการ 30,400  
    2.1.1 คาใชสอย   
  - คาพาหนะศึกษานิเทศก  16,000 จํานวน 4 สาย x 1,000 บาท x 4 วัน 
  - คาเบี้ยเลี้ยงศึกษานิเทศก 14,400 จํานวน 15 คน x 240 บาท x 4 วัน 
3. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ และแลกเปล่ียนประสบการณการนิเทศของศึกษานิเทศก 
    3.1.1 คาใชสอย 6,000  
  - คาอาหารกลางวัน 1,800 จํานวน 15 คน x 120 บาท x 1 วัน  
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,200 จํานวน 15 คน x 80 บาท x 1 วัน 
  - คาวัสดุจัดทําเอกสารรายงานผล

การนิเทศ จํานวน 20 เลม 
3,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 41,400  
หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ 

9. แผนการใชจายงบประมาณ 
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กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. จัดประชุมคณะทํางาน 5,000 5,000 - - - 
2. นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน 30,400 - 30,400 - - 
3. สรุปผล  รายงานผลการดําเนินงาน  6,000 - - 6,000 - 

รวม 41,400 5,000 30,400 6,000 - 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต (Output)   
  1. ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ ของสถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 60 โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน รอยละ 100 
   2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ดมีขอมูล
สารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาการคํานวณของสถานศึกษาในสังกัด รอยละ 100 

- การนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงาน 
- การสัมภาษณ 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 
 

- แผนการนิเทศ 
- แบบนิเทศ 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

ผลลัพธ  (Outcomes)   
  1. ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ ของสถานศึกษาในสังกัด มี
ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
คํานวณ สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู และมีผลสัมฤทธ์ิท่ี
สูงข้ึนตามจุดเนน และเปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาได 
  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีขอมูล
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณภาพ มีความ
นาเช่ือถือ เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไปได 

- การรายงานผล 
 

- แบบประเมินผล 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาการคํานวณ สามารถยกระดับคุณภาพผูเรียนใหบรรลุผลตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 11.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีขอมูลผลการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ เพ่ือประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  
 11.3 มีเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับโรงเรียน  
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โครงการ     การแขงขันคิดเลขเร็วเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 2 ดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ผูรับผิดชอบ นางสาวยุวดี  ไชยนิจ และคณะศึกษานิเทศก สพม.รอ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 –  30  กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณิตศาสตรมีความสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษยเปนอยางมาก ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค 

คิดอยางมีเหตุมีผล เปนระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวน
รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม คณิตศาสตรเปน
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอ
การดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลุมสงเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล นอกจากนี้คณิตศาสตร
ยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา  
และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

การคิดเลขเร็วหรือการคิดเลขในใจ นับเปนสิ่งสําคัญ จําเปนและมีประโยชนในการเรียนคณิตศาสตร  
การฝกคิดเลขเร็วนั้นควรฝกทุกระดับชั้น เพราะหากนักเรียน มีทักษะ การคิดเลขจะชวยสงผลตอการเรียนใน
ระดับชั้นเรียนสูงข้ึนไปอยางแนนอน การฝกคิดเลขเร็วชวยใหนักเรียนมีทักษะความชํานาญในการคิดเลขได  
อยางถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยลับสมองใหนักเรียนไดตื่นตัวตลอดเวลา อีกท้ังยังเปนกิจกรรม  
ท่ีมีการจัดการแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดเห็นถึงความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนท้ังนี้เพ่ือให
เกิดประโยชน สูงสุดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแกนักเรียน รวมท้ังการสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียน และครู 
ในการพัฒนาตนเองในการแขงขันในเวทีตางๆ ตอไป 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดรับการฝกทักษะกระบวนการคิดและมีเทคนิคคิดเลขไดอยางรวดเร็ว  
และคิดไดอยางถูกตอง 

2.2 เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการแกโจทย  
คณิตศาสตรท่ีหลากหลาย และพัฒนาตนเองเขาสูการแขงขันในสนามการแขงขันท่ีสูงข้ึน  

2.3 เพ่ือใหครูไดรวมพัฒนาและยกระดับคุณภาพนักเรียน  
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
    3.1.1 นักเรียนท่ีสนใจเขารวมแขงขันจากท่ัวประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 100 คน รวมท้ังหมด 300 คน 
  3.12 ครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนคณะกรรมการในการตัดสิน ระดับละ 10 คน รวมท้ังหมด  
30 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
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  3.2.1 นักเรียนและครูไดสรางแรงบันดาลใจใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
  3.2.2 เปนเวทีการแขงขันใหนักเรียนและครูไดแสดงศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมแขงขันในเวทีการ
แขงขันท่ีสูงข้ึน 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 4.1 หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด  
 5. วิธีดําเนินการ  
 5.1 ขออนุมัติโครงการ  

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 5.3 ประชุมและวางแผนคณะกรรมการดําเนินงาน  
 5.4 ประชาสัมพันธโครงการ  
 5.5 ดําเนินการจัดการแขงขัน  
 5.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

ขออนุมัติโครงการ               
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

              

ประชุมและวางแผน
คณะกรรมการดําเนินงาน 

              

ประชาสัมพันธโครงการ               
ดําเนินการจัดการแขงขัน               
สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

              

7. วงเงินของโครงการ  ท้ังหมด                           45,000      บาท  
 - เงินงบประมาณ  จาก สมพ. 27  จํานวน     45,000       บาท  
 - เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.  จํานวน        -            บาท  
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1 ขออนุมัติโครงการ   -  
2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ

แขงขัน 

3 ประชุมและวางแผนคณะกรรมการดําเนินงาน  -  
4 คาอาหารและอาหารวางคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 

20 คนๆ ละ 200 บาท จํานวน 1 วัน 
4,000 คาอาหารและอาหารวางผูเขาอบรม 

วิทยากรและคณะทํางาน จํานวน 104 คนๆ 
ละ 250 บาท/วัน รวม 1 วัน 

5 คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 30 คนๆละ 500  บาท  15,000 คาตอบแทนวิทยากรอบรมปฏิบัติการ 
จํานวน 3 คน/วัน จํานวน 6 ช่ัวโมง/วัน 
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ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
ช่ัวโมง ละ 600 บาท 

6 คาชดเชยนํ้ามัน คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 20 คน 4,000  
7 คาจางทําถวยรางวัล เหรียญรางวัล  

และเกียรติบัตร 
10,000  

8 สรุปรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 600 สรุปรายงานผลการอบราเชิงปฏิบัติการ        
จํานวน 3 เลม 

9 คาตอบแทนประธานในพิธีเปด 3,000  

10 คาวัสดุอ่ืนๆ 5,400 เอกสารและวัสดุอุปกรณ 

11 คาตอบแทนสถานท่ีจัดการแขงขัน  3,000  

รวม 45,000  

หมายเหตุ    ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 

9. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- ดําเนินการจัดการแขงขันคิดเลขเร็ว 45,000 - 45,000 - - 

รวม 45,000 - 45,000 - - 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีเขารวมแขงขันไดพัฒนาตนเอง การสอบถาม แบบสอบถาม 
2. รอยละ 100 ของครูไดเกิดแรงบันดาลในการพัฒนาตนเอง และพัฒนานักเรียน การสอบถาม แบบสอบถาม 
3. จํานวนผูเขารวมการแขงขันจํานวน 300 คน การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 นักเรียนทุกระดับชั้นไดรับการฝกทักษะกระบวนการคิดและมีเทคนิคคิดเลขไดอยางรวดเร็ว  
และคิดไดอยางถูกตอง 

11.2  นักเรียนมีความสนใจในการฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการแกโจทยคณิตศาสตรได 
อยางหลากหลาย และพัฒนาตนเองเขาสูการแขงขันในสนามการแขงขันท่ีใหญข้ึน 

11.3  ครูไดรวมพัฒนาและยกระดับคุณภาพนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 163 

 

 

ช่ือโครงการ    โครงการทวิศึกษา การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                          
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบ นางสาวสาธกา ตาลชัย และคณะ 
ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม 2563 –  30  กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                     ตามนโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนด ยุทธศาสตรในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลย ีรวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  
โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีควา  มรูความสามารถในทาง
ปฏิบัติและสมรรถนะ จนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบอาชีพโดยอิสระได    ทวิ
ศึกษา คือ การจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีมีความประสงคจะเรียนควบคูกัน
ไปท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เม่ือครบกําหนดตามหลักสูตรผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายและสายอาชีพไปพรอมกัน ท้ังนี้ไดมีกําหนดการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีทําความตกลงรวมมือกัน
ระหวางสถานศึกษาท่ีเปดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  คุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา และสาขาวิชาตางๆจะตองครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ 1. ดาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  นอกจากนี้ยังได
ตระหนักถึงความสําคัญและ เตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหผูเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพ่ือใหผูเรียนในแตละระดับการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพตาง ๆ โดยมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจ
ความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเสนทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาตอหรือเขาสูตลาดแรงงานได
อยางมีคุณภาพ และไดรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเตรียมคนใหมีทักษะและศักยภาพ  สอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้นทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จึงไดมีการจัด
โครงการเรียนรวมหลักสูตร ปวช.อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ
ความสนใจ 
 2.2 เพ่ือขยายกลุมเปาหมายไปสูผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 2.3 เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงคท่ีจะเรียนควบคูไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการหลักสูตรทวิศึกษา จํานวน 33  
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต27 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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 1 ) โรงเรียนมีหลักสูตรอาชีพระยะสั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) หลักสูตรเตรียมสมรรถนะพ้ืนฐานดานอาชีพรองรับการศึกษาตอ
สาขาอาชีพในระดับอุดมศึกษา และรูปแบบการจัดการทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเนนสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพ 
 2 ) นักเรียนมีสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพและมี Career Part 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  จํานวน 33 โรงเรียน  
โรงแรม ในเขตอําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
 5. วิธีดําเนินการ  
 5.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 5.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  
 5.3 วางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 5.4 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 5.5 สรุปรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน 
งานจัดอบรมปฏิบัติการ 

 

 

     
 

         
 

   นางสาวสาธกา  
ตาลชัย 

ประชุมคณะกรรมการ 
ดําเนินงาน 

 

 

              นางสาวสาธกา  
ตาลชัย และคณะ 

นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติ 

             นางสาวสาธกา  
ตาลชัยและคณะ 

7. งบประมาณโครงการ  ท้ังหมด      10,000      บาท 
 -เงินงบประมาณ   จาก   สมพ. 27       จํานวน     10,000       บาท 
 -เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.        จํานวน        -            บาท 
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ - แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
จํานวน 1 ครั้ง 

 การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

10,000 -คาพาหนะและคาเบ้ียเล้ียงเหมาจาย
คณะกรรมการออกนิเทศฯ รวม 10,000 บาท 

 คาวัสดุอ่ืนๆ -  

                              รวม 10,000  
หมายเหตุ    ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

 รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

-นิเทศติดตาม และประเมินผล 10,000 - - 10,000 - 
รวม 10,000 - - 10,000 - 

10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1.ครูผูรับผิดชอบโครงการทวิศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
ถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การสังเกตุ แบบสังเกตุ 

2. นักเรียนสามาถฝกปฏิบัติจริงท่ีเปนรูปธรรมสามารถนําความรูไปใชได รายงานการ
นิเทศติดตาม 

รายงานการ
นิเทศติดตาม 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 ครูผูรับผิดชอบโครงการทวิศึกษาไดรับการพัฒนาเทคนิควิธีสอน ในการปฏิบัติ และประเมินผลท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 

11.2  นักเรียนสามารถปฏิบัติและมีความรูความสามารถในวิชาชีพได 
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โครงการ  สรางสรรคส่ือภาพยนตรส้ันสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน 

             ศตวรรษท่ี 21 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 4  การจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนอง 

           การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

ผูรับผิดชอบ  นายอุพิษ เหมือนทอง,นางสายยนต จอยนุแสง,นางสายวสันต สุชะไตร,นางสาวจุฬาลักษณ เฉลิมแสน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2563 –  30  กันยายน  2564  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนในสังคมไทยใหมีความรู  มีคุณธรรมท่ีพึงประสงคอันเปน

พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน  สถาบันการศึกษาไดสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะชีวิตในแต
ละกลุมสาระการเรียนรู  และกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีแตละโรงเรียนดําเนินการ  โดยมีกรอบ
แนวความคิดตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เปนแนวทางปฏิบัติ  ผูบริหาร  ครู  
และผูมีสวนเก่ียวของ  จึงจําเปนตองพัฒนาเครื่องมือ  หรือสื่อการเรียนรูในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีมีความ
สอดคลองกับสภาพสังคมและความตองการของนักเรียนอยางแทจริง  ซ่ึงสภาพปญหาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน  จนอาจกลายเปนปญหาใหญในอนาคต  ไมวาจะเปนเรื่องการแตงกายไมถูกระเบียบ  การ
พูดจาท่ีไมสุภาพ  การไมมีสัมมาคารวะ  ขาดความสามัคคี  มีการแบงพรรคแบงพวก  ขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
ลักษณะเชนนี้หากไมไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีถูกตองดีงามแลว  เด็กในวันนี้อาจจะเติบโตเปนผูใหญท่ี
ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ขาดจิตสํานึกของการเปนคนดีจนยากตอการแกไข   
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนเครื่องมือและสื่อท่ีสําคัญ ท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากและ
แพรหลายในสังคม  เพราะสามารถเขาถึงบุคคลไดทุกเพศทุกวัย  อีกท้ังยังสอดแทรกสาระความรู  ตลอดจนถึงแงคิด
ในเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดี  กระบวนการสรางสรรคสื่อท่ีใชในการรณรงคและประชาสัมพันธจึงเปนเครื่องมือใน
การซึมซับ  เรียนรู  และเสริมสรางจิตสํานึกในดานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง  ภาพยนตรสั้นหรือหนังสั้น  
เปนการเลาเรื่องดวยภาพและเสียงท่ีมีประเด็นเดียวสั้น ๆ แตไดใจความ  ปจจุบันภาพยนตรสั้นไดรับความสนใจและ
ตื่นตัวอยางมาก  เพราะไดแฝงแงคิด แงมุมตาง ๆ มากมาย  และสะทอนสังคมใหเห็นในหลายรูปแบบ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให
เกง ดี และมีความสุข  ตระหนักในการสรางเยาวชนใหมีความรู  ควบคูคุณธรรมตลอดมา  โดยใชนวัตกรรมไปสู
ความสําเร็จ  จึงไดมีการพัฒนาครูเพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสรางสรรคสื่อภาพยนตรสั้นท่ีจะนํา
ความรูเก่ียวกับการผลิตภาพยนตรสั้นไปถายทอดใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้  ยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถและสงเสริมศักยภาพในการเขารวมแขงขันภาพยนตรสั้นของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนใหอยูระดับแนวหนา
ของประเทศ 

2.  วัตถุประสงค 
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1)  เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสรางสรรคสื่อภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

2)  เพ่ือพัฒนาความสามารถและสงเสริมศักยภาพในการประกวดภาพยนตรสั้น กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด  

3.  เปาหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ           
      ครูท่ีเขารวมโครงการสรางสรรคภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษารอยเอ็ด  จํานวน 60 โรงเรียน  โดยแตละโรงเรียนประกอบดวย ครู จํานวน 1 คน  รวมผูเขารวม
โครงการท้ังสิ้น 60 คน 

3.2  เชิงคุณภาพ  
      1)  ครูมีความรู ความเขาใจในเทคนิค และกระบวนการผลิตภาพยนตรสั้นท่ีมีคุณภาพ และสามารถ

ผลิตภาพยนตรสั้นท่ีสงเสริมคุณธรรมได 
      2)  ครูสามารถถายทอดองคความรูเก่ียวกับการผลิตภาพยนตรสั้นใหแกนักเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
     3)  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีสื่อการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมท่ีมีคุณภาพ และสามารถนําไปใชในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน 

4.  สถานท่ีดําเนินโครงการ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 

5.  วิธีดําเนินการ  
5.1  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจ ดังนี้  

              -  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการสรางสรรคสื่อภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
               - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการดําเนินงานระดับเขตพ้ืนท่ี  เพ่ือเตรียมความพรอมสราง
ความเขาใจ  และมอบหมายภาระงานในการจัดกิจกรรมเปลือย(หนัง)สั้น กิจกรรมผลิตสื่อสรางสรรคภาพยนตรสั้น
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรม Short Film Awards  ณ หองประชุมปาริชาต  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

 -  จัดทําคูมือ เรื่อง การสรางสรรคสื่อภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
5.2  ครูจํานวน 60 คน  เขารวมกิจกรรมเปลือยหนัง(สั้น) รวมถอดบทเรียนภาพยนตรสั้นท่ีเปนผลงานท่ี

เคยเขาประกวดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด   โดยเนนการ
วิพากษ วิจารณภาพยนตรสั้น ท้ังจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา อันจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ภาพยนตรสั้นตอไป  
 5.3  โรงเรียนพัฒนาผลงานภาพยนตรสั้นและสงผลงานท่ีเสร็จสมบูรณตามกิจกรรมผลิตสื่อสรางสรรค
ภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 5.4  คณะทํางานดําเนินการจัดกิจกรรม Short Film Awards  งานประกาศผลรางวัล ฉายภาพยนตรสั้น 
เสวนาเจาะลึก รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดพิธีมอบรางวัลแกโรงเรียน  

5.5  จัดทํารายงานสรุปผลโครงการสรางสรรคสื่อภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
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6.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

ประชุมเตรียมความพรอม 
   - เสนอโครงการ 
   - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

  
  

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางาน 

กิจกรรมเปลือยหนัง(สั้น) 
   - ครูผูเขารวมกิจกรรมถอด
บทเรียนภาพยนตรสั้นท่ีเปนตัวแทน
เขาประกวดงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน 

  

   
 

        

กิจกรรมผลิตสื่อสรางสรรค
ภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
   - โรงเรียนพัฒนาผลงานภาพยนตร
สั้นและสงผลงานเขาประกวด 

     

 

        

กิจกรรม Short Film Awards 
   - งานประกาศผลรางวัล ฉาย
ภาพยนตรสั้น เสนาเพ่ือเจาะลึก รวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดพิธีมอบ
รางวัลแกโรงเรียน 

      

 

       

สรุป รายงานผล และปรับปรุง 
   - รายงานผลการดําเนินงาน 
   - รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูท่ีเก่ียวของเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน 

        

 

     

7.  งบประมาณโครงการ   
เงินงบประมาณป 2564  จํานวน 36,500 บาท  (สามหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 

8.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
2 
 
3 
4 

กิจกรรมการประชุมเตรียมความพรอม คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม  จํานวน… ..10...…คน จํานวน ....1....วันๆละ...
120...บาท   เปนเงินกิจกรรมเปลือยหนัง(สั้น) 
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม จํานวน… 75.คน  
จํานวน....1....วันๆละ...120....บาท   เปนเงิน 
กิจกรรม Short Film Awards 
คาตอบแทนกรรมการ 
เงินรางวัล 
สรุปและรายงานผล 

 
 
 
- 
 
- 
 

5,500 
6,500 

 
 
 

1,200 
 

9,000 
 
- 

1,800 

 
 
 
- 
 

500 
 
- 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 รวม 12,000 12,000 500 36,500  
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หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 

9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

กิจกรรมการประชุมเตรียมความพรอม 1,500 - 1,500 - - 

กิจกรรมเปลือยหนัง(สั้น) 10,500 - 4,000 6,500 - 

กิจกรรม Short Film Awards 18,000 - 6,500 5,500 6,000 

สรุปและรายงานผล 6,500 - - - 6,500 

รวม 36,500 - 12,000 12,000 12,500 

10.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือท่ีใช 
1.  ครูมีความรู ความเขาใจในเทคนิค และกระบวนการผลิตภาพยนตรสั้นท่ีมีคุณภาพ และสามารถผลิต
ภาพยนตรสั้นท่ีสงเสริมคุณธรรมได 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2.  ครูสามารถถายทอดองคความรูเก่ียวกับการผลิตภาพยนตรสั้นใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  การประเมิน แบบประเมิน 
3.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีสื่อการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมท่ีมีคุณภาพ และสามารถนําไปใชในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน 

การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1)  นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2)  ครูผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูกับการผลิตภาพยนตรสั้นไปถายทอดใหแกครู และนักเรียนท่ี

สนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3)  ครูสามารถนําความรูไปสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และสื่อประกอบการจัดการเรียนรูใน

กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ได 
 4)  ผูบริหารไดแนวทางการใชสื่อในการสงเสริมคุณธรรม และนําแนวทางไปประยุกตใชในการสงเสริมการ
ผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนของครูในทุกกลุมสาระการเรียนรูได 

5)  โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการผลิตภาพยนตรสั้นเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
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โครงการ   สรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                     
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด   

สอดรับยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอท่ี 9 ดานสังคม และ  
                                ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 5 กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ  
                                                             ส่ิงแวดลอม 
ผูรับผิดชอบ   นางศิริลักษณ  บุรวัฒน   
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 
 

1. เหตุผลและความจําเปน 
 ในสภาพปจจุบัน ปญหาการรับรูในดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยฉพาะ

ประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคยั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปญหาความเขาใจท่ีถูกตองและยังขยายองค
ความรูท่ีชัดเจนในวงท่ีจํากัด จึงทําใหเปนสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเปนไปไดชาและ มีอุปสรรคปญหา ดังนั้น    
การใหการศึกษาเพ่ือใหเกิดความเขาใจและความตระหนักตอการดําเนินกิจกรรมดานการผลิตและบริโภคเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมจะเปนแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งตอสาธารณชนท่ัวไป และเปดกวางการรับรูในการพัฒนาสูการเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชน และลดผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีพันธกิจหลักในการสรางประชากรหรือคนท่ีมีคุณภาพจาก
การศึกษาใหกับสังคมจากรุนสูรุน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 5 การเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 เพ่ือเนนและใหความสําคัญ  
ในการใหความรูท่ีถูกตอง สรางจิตสํานึกอยางตอเนื่องและสงเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการผลิต
และบริโภคใหคํานึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุนตอไป เปนตนแบบท่ีมีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สูท่ีบานและชุมชนจึงมี
ความสําคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการขับเคลื่อนแผนนโยบายและยุทธศาสตร และเปน
แนวทางใหประสบความสําเร็จ 
 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จึงไดใหความสําคัญในการใหความรูท่ีถูกตองในการ
สรางจิตสํานึกอยางตอเนื่องและสงเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม กระตุนจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอม รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เพ่ือใหเปนตนแบบท่ีมีคุณภาพและมีจิตสาธารณะท้ังท่ีโรงเรียนสูท่ีบานและชุมชน นําสูการพัฒนา สูสังคมและเมืองท่ี
ยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสรางจิตสํานึก ขยายองความรู และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในดานการผลิตและ 

บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาตามแนวศาสตรพระราชาสูการนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีวินัยและจิตสํานึกท่ีดีในการเลือกและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  สูโรงเรียน 
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สังคมคารบอนต่ํา  
2.3 เพ่ือสงเสริมความรู ผลิตสื่อ จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของดานการเลือกผลิต  

และเลือกซ้ือท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.  เปาหมาย 
3.1 นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม 
3.2 โรงเรียนมีการผลิตสื่อ จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของดานการเลือกผลิตและ 

เลือกซ้ือท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.3 โรงเรียนมีการสงเสริมความรูดานวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA)และลดคารบอนในสถานศึกษา 

4.  กลุมเปาหมาย 
4.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

จํานวน 60 คน ไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.2 โรงเรียนในสังกัดมีสื่อในการจัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของดานการเลือกผลิต

และเลือกซ้ือท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด นําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลด

ปริมาณขยะในโรงเรียน 

5.ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs)และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 
5.1 รอยละ 90 ของนักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู  การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.2 รอยละ 80 ของโรงเรียนมีสื่อในการจัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของดานการ

เลือกผลิตและเลือกชื้อท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
5.3 รอยละ 80 ของโรงเรียนนาํขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียน 

6.  กิจกรรม –  วิธีดําเนินการ (Activity) 
 6.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือจัดทํานโยบายและดําเนินการตามตัวชี้วัดเรื่องการผลิตและ
การบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาสูชุมชน ดังนี้ 
             -  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม จํานวน 15 คน 
              - จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือจัดทํานโยบายและดําเนินการตามตัวชี้วัดเรื่องการผลิต
และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาสูชุมชน จํานวน  15  คน ณ หองประชุมอินทนิล สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
              - จัดทําคูมือการนิเทศตามตัวชี้วัดเรื่องการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สู
ชุมชน 
              - นิเทศ ติดตาม การดําเนินการตามนโยบายและตามตัวชี้วัดของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือนํา
ความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
7.  ตัวช้ีวัดกิจกรรม  
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 7.1 รอยละ 80 ของโรงเรียนมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยกระดับสถานศึกษาท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 7.2 รอยละ 80 ของนักเรียนไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
 7.3 รอยละ 80 ของโรงเรียนมีการพัฒนานวตักรรมโดยใชกระบวนการ BBL / PLC และ Decision –  
Making การนําขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดปริมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการ
ใชการเผา และลดการใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 7.4 รอยละ 80 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมปลอดขยะ 
8. ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 
9.  งบประมาณ 

เงินงบประมาณป 2564  จํานวน 15,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 
รายละเอียดการใชงบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหต ุคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
2 
 
3 
4 

กิจกรรมการประชุมเตรียมความพรอมและจัดทําเกณฑ 
กรรมการคัดเลือกการประกวดสื่อฯ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน….10..คน จํานวน 
..1...วันๆละ...150.. บาท   เปนเงิน 
กิจกรรมการคัดเลือกการประกวดสื่อฯ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน.. 10..คน จาํนวน  
..1.. วันๆละ  ..150... บาท   เปนเงิน  
คาตอบแทนกรรมการ 
เงินรางวัล 

 

 

- 

- 

5,500 

6,500 

 
 
 

1,500 
 
 
 

1,500 

- 
 
 
- 
 
 
- 

  

 รวม 12,000 3,000 - 15,000  
*** (สามารถถัวจายไดทุกรายการ) 

10.  สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  

11. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
นางศิริลักษณ  บุรวัฒน  ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี  089 2790 628  
 e-mail ouis2525@gmail.com 

12. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
12.1 นักเรียนมีจิตสํานึก และมีพฤติกรรมในดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ในสถานศึกษาตามแนวศาสตรพระราชาสูการนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
12.2 นักเรียนมีวินัยและจิตสํานึกท่ีดีในการเลือกและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โรงเรียน 

สังคมคารบอนต่ํา  
12.3 โรงเรียนมีการผลิตสื่อ จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของดานการเลือกผลิต 

และเลือกซ้ือท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

mailto:ouis2525@gmail.com
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โครงการ    สงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ปการศึกษา 2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ   
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสายวสันต  สุชะไตร  นางสายยนต  จอยนุแสง  นางสาวจุฬาลักษณ  เฉลิมแสน  
ลักษณะของโครงการ   โครงการตอเนื่อง   
ระยะเวลาดําเนินการ    เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2562  
ตามยุทธศาสตรในการดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน ตลอดจนสนับสนุนการผลิต จัดหา  และการใช
สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาหองสมุด
และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนรูไดท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ และบริบทตางๆท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม          
การอานและการพัฒนาหองสมุดใหมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน                         
การบันทึกการอาน การคัดเลือกสื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน  การสรางเครือขายหองสมุดโรงเรียน และการคัดเลือก  
นักเรียน ครู ผูบริหาร โรงเรียนรักการอาน และหองสมุดมีชีวิต พรอมกําหนดเปาหมายการอานของนักเรียน              
(ไมรวมหนังสือเรียน) เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตอไป   
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการสงเสริมนิสัยรัก
การอานและพัฒนาหองสมุด ดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุด 
ปงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้   
2.  วัตถุประสงค 
   2.1  สงเสริมใหนักเรียนสามารถใชทักษะภาษาไทย เพ่ือสรางนิสัยรักการอานและการเรียนรูใหเหมาะสม
กับวัยอยางมีคุณภาพ 
 2.2  เพ่ือประกวดและยกยองนักเรียน ครู ผูบริหาร โรงเรียน  และหองสมุดมีชีวิต ท่ีมีนิสัยรักการอานท่ีดี  
 2.3  เพ่ือประกวดและยกยองครูท่ีจัดทําสื่อในการสงเสริมการอานใหแกนักเรียนจนประสบผลสําเร็จ   
 2.4  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดอยางเปนระบบ   
 2.5  เพ่ือสงเสริมการสรางเครือขายหองสมุดโรงเรียนใหมีคุณภาพ 
3.  เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
                  3.1.1  นักเรียนในสังกัดสามารถใชทักษะภาษาไทย เพ่ือสรางนิสัยรักการอานและการเรียนรูให
เหมาะสมกับวัยอยางมีคุณภาพทุกคน 
      3.1.2  ประกวดและยกยองนักเรียน ครู ผูบริหาร  โรงเรียน  และหองสมุดมีชีวิต  ท่ีมีนิสัยรักการ
อานท่ีดี ทุกโรงเรียนสังกัด  
      3.1.3  ครูมีการจัดทําสื่อในการสงเสริมการอานใหแกนักเรียน   
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      3.1.4   โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดอยางเปนระบบ
ทุกโรง  
      3.1.5  เครือขายหองสมุดโรงเรียน จํานวน  7  โรงเรียน (โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรี
ศึกษา โรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนหนองหม่ืนถานวิทยา โรงเรียนเสลภูมิ
พิทยาคม และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  สามารถดําเนินงานหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายทุกโรง 
 3.2  เชิงคุณภาพ    
        3.2.1  นักเรียนในสังกัดสามารถใชทักษะภาษาไทย เพ่ือสรางนิสัยรักการอานและการเรียนรูให
เหมาะสมกับวัยอยางมีคุณภาพ  
      3.2.2  นักเรียน ครู ผูบริหาร  โรงเรียน  และหองสมุดมีชีวิต    มีนิสัยรักการอานท่ีดี    
      3.2.3  ครูมีการจัดทําสื่อในการสงเสริมการอานไดอยางมีคุณภาพ   
      3.2.4   โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดอยางเปนระบบ
และมีคุณภาพ 
      3.2.5  เครือขายหองสมุดโรงเรียน จํานวน  7  โรงเรยีน (โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรี
ศึกษา โรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนหนองหม่ืนถานวิทยา โรงเรียนเสลภูมิ
พิทยาคม และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  สามารถดําเนินงานหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและมี
คุณภาพ  
4.  สถานท่ีดําเนินโครงการ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
5.  วิธีดําเนินการ  
 5.1  ขออนุมัติโครงการ 
 5 .2  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
 5 .3  ดําเนินการกิจกรรมโครงการ 
                5.3.1  แจงแนวทางสงเสริมกิจกรรมรักการอานและพัฒนาหองสมุด ปงบประมาณ  2564   
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                5.3.2  แจงปฏิทินการประกวดนักเรียน ครู ผูบริหาร  โรงเรียน และหองสมุดมีชีวิต  โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
                5.3.3  จัดกิจกรรมการประกวดและยกยองนักเรียน ครู  ผูบริหาร  โรงเรียน  และหองสมุดมีชีวิต   
  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  รวม  5  รายการ 
 5 .4  นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลโรงเรียนเครือขายหองสมุด  
 5 .5  สรุปผลรายงานและเผยแพร 
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6.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

ประชุมเตรียมความพรอม 
   - เสนอโครงการ 
   - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางาน 

สงเสริมกิจกรรมรักการอานและ
พัฒนาหองสมุด ปงบประมาณ  
2564  ระดับเขตพ้ืนท่ี ใหทุก
โรงเรียนในสังกัด 

  

            

แจงปฏิทินการประกวดนักเรียน ครู 
ผูบริหาร  โรงเรียน  และหองสมุดมี
ชีวิต  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 

           

 

  

ประกาศผลมอบรางวัล               
สรุป รายงานผล และปรับปรุง 
   - รายงานผลการดําเนินงาน 
   - รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูท่ีเกี่ยวของเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน 

            

 

 

7.  งบประมาณโครงการ  เงินงบประมาณป 2564  จํานวน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 
8.  รายละเอียดการดําเนินการและงบประมาณท้ังส้ิน  190,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

รายการ/การใชงบประมาณ จําแนกตามหมวดงบประมาณ ระยะเวลา
ปฏิบัต ิคาวัสด ุ คาใชสอย/อื่นๆ 

6.  ดําเนินการประกวดกิจกรรมรักการอานและหองสมุด  
    6.1  การประชุมคณะกรรมการประกวด 
      1) คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
จํานวน  30  คน ๆละ  200  บาท  จํานวน   1 วัน 
    6.2  การประกวดกิจกรรม นักเรียน  ครู ผูบริหารและโรงเรียนรัก
การอาน 
     1)  คาอาหารกลางวันนักเรียน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
จํานวน  300 คน ๆละ  250 บาท  จํานวน   1 วัน 
    2) คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 30 คนๆ ละ 120  บาท  
  6.3  การประกวดกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต 
     1) คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการประกวดกิจกรรม 1 รายการ  
รายการๆละ  5  คน รวม 10 คนๆ ละ 120 บาท  จํานวน  10  วัน  
    2)  คาชดเชยนํ้ามัน คณะกรรมการ จํานวน  10  คน  

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 

6,000 

75,000 
 
 
 

3,600 
 

12,000 
 

25,000 

  
ก.พ. 64 

7. คาตอบแทนประธานในพิธี - 3,000  
8.  กํากับ ติดตามโรงเรียนเครือขายหองสมุด 7 โรง - - ก.ย. 64 
9. สรุปและรายงานผล มอบรางวัลทุกรายการ - 3,000 ก.ย. 64 
10.  มอบโลรางวัลทุกประเภท/เงินรางวัล - 52,400 ก.ย.  64 

รวมท้ังสิ้น - 190,000  
  หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ     
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9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 
1 

ไตรมาส  
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

การประชุมคณะกรรมการประกวด 6,000 6,000 - - - 
การประกวดกิจกรรม นักเรียน  คร ูผูบริหารและโรงเรียน
รักการอาน 

78,600 - - 78,600 - 

คาตอบแทนประธานในพิธี 3,000 - - 3,000 - 
การประกวดกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต  37,000 - - - 37,000 
มอบโลรางวัลทุกประเภท/เงินรางวัล 52,400 - - - 52,400 
สรุปและรายงานผล 3,000 - - 3,000 - 

รวม 190,000 6,000 - 84,600 89,400 

10.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1.  รอยละ 100 ของนักเรียนมีพฤติกรรมในการอานหนังสือ  การสังเกต สัมภาษณ แบบสังเกต 
2.  รอยละ 100 ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัย    รักการ
อานและพัฒนาหองสมุด 

การรายงาน แบบรายงาน 

3.  รอยละ 100 ของโรงเรียนเขารวมการประกวดกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานและการพัฒนาหองสมุด 

การรายงานผล แบบรายงาน 

4.  รอยละ 100 ของโรงเรียน มีการพัฒนาหองสมดุโรงเรียน        ใหได
ตามมาตรฐานหองสมุด 3 ดี 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ        
1)  นักเรียนในสังกัดสามารถใชทักษะภาษาไทย เพ่ือสรางนิสัยรักการอานและการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย

อยางมีคุณภาพ  
2)  นักเรียน ครู ผูบริหาร  โรงเรียน  และหองสมุดมีชีวิต มีนิสัยรักการอานท่ีดี    
3)  โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดอยางเปนระบบและมี

คุณภาพ      
4)  เครือขายหองสมุดโรงเรียน จํานวน  7  โรงเรียน (โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรีศึกษา 

โรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนหนองหม่ืนถานวิทยา โรงเรียนเสลภูมิพิทยา
คม และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา)  สามารถดําเนินงานหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ  
 5)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด   สามารถ ติดตาม  กํากับดูแล ใหคําปรึกษา  
การดําเนินงานดานการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดใหกับโรงเรียนในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ   
และมีแนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานท่ีดีและผานการพัฒนาอยางเปนระบบ เพ่ือเผยแพรใหแก
โรงเรียนในสังกัดและสถานศึกษาอ่ืนไดอยางกวางขวาง 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
ดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบ นายอัมพร  กุลาเพ็ญ นางศิริลักษณ บุรวัฒน และคณะ  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม  2564 – พศจิกายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
       การจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ประกอบดวย กระบวนการสําคัญคือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนสวนชวย
สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามนโยบายและบรรลุตาม
เปาหมายในการจัดการศึกษา  ซ่ึงท้ังสามกระบวนการจะตองประสานการทํางานอยางสอดคลองกัน  จึงจะทําใหการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพเปนผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนสูงข้ึนไดตามเกณฑมาตรฐานของ
การจัดการศึกษา  ภารกิจสําคัญของศึกษานิเทศก  คือการชวยเหลือพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู  ความสามารถใน การ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีพึงประสงคตาม แนว
ทางการจัดการศึกษาแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใชกระบวนการและเทคนิคการนิเทศ
หลากหลายรูปแบบ เชน การสอนแนะ  การใหคําปรึกษาแนะนํารายกลุม รายบุคคล  การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพาคิด
พาทํา  การฝกอบรม โดยใชสื่อและเครื่องมือนิเทศตางๆ เชน เอกสารคูมือ ชุดฝกปฏิบัติ  ชุดฝกอบรม  ท่ีศึกษา นิเทศก
พัฒนาข้ึน ดวยพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปจจุบัน  กอใหเกิดสังคมขอมูลสารสนเทศท่ีเปนขุมความรู
อันมีคุณคามหาศาลสําหรับการพัฒนาองคความรู  อีกท้ังเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีล้ําหนา  เชน อินเทอรเน็ต  และ
โปรแกรมการสื่อสารรูปแบบตางๆ ชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงแหลงวิทยาการ  รวมท้ังชองทางติดตอสื่อสารไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว สงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต อันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  ซ่ึงมีภารกิจหลักในการกํากับ ดูแล ชวยเหลือ แนะนํา
ดานวิชาการและดานอ่ืนๆ แกโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 60 โรงเรียน  ตระหนักถึงประโยชนใน
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (Information and Communication Technology)  
เพ่ืองานนิเทศการศึกษา สงเสริมใหการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการการนิเทศครอบคลุมกลุมเปาหมาย  สะดวก 
รวดเร็ว และลดตนทุนคาใชจาย ตลอดจนชวยสรางเสริมทักษะการใช ICT เพ่ือการเรียนรูและพัฒนาตนเองแกผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศ  
               การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเปดโลกทัศนดวยการศึกษาดูงานหนวยงานอ่ืน จึงเปนการเสริมสราง
ประสบการณตางๆท้ังทางดานการบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบนิเทศออนไลน การนิเทศออนไลน 
ใหไดมาตรฐาน รวมท้ังการนําองคความรูท่ีไดมาประยุกตและพัฒนาการดําเนินงานของกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ใหสอดคลองกับนโยบายและพันธ
กิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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              ดวยความสําคัญดังกลาว กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการกระตุน สงเสริม นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค    
     2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลักใหสูงข้ึน 
     2.2 เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการใหบริการดานการบริหารจัดการสารสนเทศและการนิเทศการศึกษา 
     2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศกและบุคลากรในสังกัดดานการบริหารจัดการสารสนเทศและการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก   
3. เปาหมาย   
    3.1 ดานปริมาณ      
           - คณะผูบริหาร และ ศึกษานิเทศก จํานวน  60  คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา        
    3.2  ดานคุณภาพ      
 - ผูบริหาร และศึกษานิเทศก สามารถบริหารจัดการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก        ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4. การดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 

ข้ันเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- สํารวจสถานท่ี 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
ข้ันดําเนินการ 
-อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-ศึกษาดูงาน 
ข้ันประเมินผล 
-สรุป วิเคราะห รายงานผล 

 
15 ตุลาคม 2564 
15 ตุลาคม 2564 
15 ตุลาคม 2564 
 
1 พฤศจกิายน  2564  
4-5 พฤศจิกายน  2564 
 
25 พฤศจกิายน  2564 

 
นางศิริลักษณ บุรวัฒน 
นายอัมพร  กุลาเพ็ญและคณะ 
นางศิริลักษณ บุรวัฒน 
 
นายอัมพร  กุลาเพ็ญและคณะ
นายอัมพร  กุลาเพ็ญและคณะ 
 
นายอุพิษ  เหมือนทองและคณะ 

5. สถานท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด   
                     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
                     อารยารีสอรท จ.อุบลราชธานี      
6. ระยะเวลา  ตุลาคม-พฤศจกิายน 2564 
7. งบประมาณ     - จาก สพม. 27 จํานวน 40,000 บาท   
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. 
 

 

อบรมพัฒนาผูบริหาร และศึกษานิเทศก ณ สพม.รอ (๒ วัน ) 
-อาหารกลางวัน ๒ ม้ือ (120x2x๖4 คน) 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๔ ม้ือ (35X2X๖๐) 
-คาวิทยากร (4 คนx 6 ชม.X 600 บาท) 

 
๑5,360 
10,๒40 
14,400 

 

รวม ๔๐,000   

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 179 

 

 

9. การวัดและประเมินผล   

ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1 
 

2 

รอยละของศึกษานิเทศกสามารถนิเทศการจัด
การศึกษาได 
รอยละของโรงเรียนท่ีไดรับการนิเทศ 

สังเกต 
 

นิเทศ 

แบบสังเกต/แบบนิเทศออนไลน 
บันทึกการนิเทศ/รายงานผลการ
นิเทศ 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

รอยเอ็ด สามารถพัฒนาระบบดานการบริหารจัดการสารสนเทศและการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก   
     10.2 ผูบริหาร ผูอํานวยการกลุม  และศึกษานิเทศก เกิดวิสัยทัศนและสามารถนําความรูท่ีไดรับจาก 
การพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน มาปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานดานการบริหารจัดการสารสนเทศและ
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนไดรับการนิเทศติดตาม การชวยเหลือ และขอเสนอแนะในดานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและการจัดการเรียนรูของครูเปนอยางดีมีคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวพรพรรณ สีละมนตร ีและคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ชั้นประถม ศึกษาปท่ี ๖ ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ซ่ึงผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการ 
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ตลอดท้ังขอมูลท่ีไดจากการประเมินในระดับชั้นท่ีเขาทดสอบขางตนจะเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ 
ทบทวน กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการใหสามารถพัฒนา
ผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ 
ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
คุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรู ในศตวรรษ ท่ี ๒๑ ใหกับ
ผูเรียน เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนรู ใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ ไดอยางมีคุณภาพ รวมถึงการ
วัดและประเมินผลโดยใชเครื่องมือของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทําโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของครูผูสอน ใหสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีทักษะจําเปนในการดํารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ และนําไปสูการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ียั่งยืนในอนาคตตอไป 
๒. วัตถุประสงค  

เพ่ือพัฒนาและยกระดับรอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      ข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชา ผานเกณฑ 50 คะแนน เพ่ิมข้ึน   
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
   3.1.1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด รอยละ 80 มี          

รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑ 50 
คะแนน เพ่ิมข้ึน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
              3.2.1  ครูผูสอนสามารถวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง ในการจัดการเรียนการสอนของตนโดยใชผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เปนเกณฑ 

3.๒.๒ ครูผูสอนสามารถใชกระบวนการ PLC พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
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                 3.๒.๓  ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหา   
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเอ็มแกรนดรอยเอ็ด 
2.มอบโลและเกียรติบัตร ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 

5. วิธีดําเนินการ   
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและหัวหนางานวัดผลของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
6. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ จํานวน หนวย 

ตค. 
๖3 

พย. 
๖3 

ธค. 
๖3 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

1.จัดประชุมเชิงฏิบัติการ 1 
 

วัน 
 

 
    

 
  

 
 
 

 
 

    
นางสาวพรพรรณ  
สีละมนตรี และคณะ 2. มอบโลและเกียรติบัตร

ใหกับนักเรียนและโรงเรียน 
1 

 
วัน 
  

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

   

7. งบประมาณโครงการ          
    งบประมาณโครงการ สพม. 27 จํานวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1 คาใชสอย   
 -คาอาหารกลางวัน  23,800 จํานวน 1 วันๆละ 140 คนๆละ 170 บาท 
 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 11,200 จํานวน 1 วันๆละ 140 คนๆละ 80 บาท 

2 คาวัสดุ   
 -คาโลและเกียรติบัตรสําหรับนักเรียน

ท่ีมีผลการทดสอบ O-NET สูงท่ีสุดใน
แตละวิชา โรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
มากกวาคนเฉลี่ยระดับประเทศ 
โรงเรียนท่ีมีคะแนนความกาวหนา
พัฒนาการเพ่ิมข้ึน 

15,000  คาโลและเกียรต ิ
ม.3 ประมาณ 20 คนๆละ 250 = 5,000 บาท 
ม.6 ประมาณ 20 คนๆละ 250 = 5,000 บาท 
โรงเรียน ประมาณ 20 โรงๆละ 250 = 5,000 บาท 

 รวม 50,000  
 

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
9. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

50,000 - 
 

35,000 
 
 

15,000 
 

 

- 

รวม 50,000 - 35,000 15,000 - 
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๑0. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต (Output)   
1. โรงเรียนมีรายงานการวิเคราะหผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

- การนิเทศ ติดตามฯ 
  

- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
  

2. ครูผูสอนเขารวมกระบวนการ PLC ในกลุมสาระการเรียนรู - การนิเทศ ติดตามฯ - แบบนิเทศ ติดตามฯ 
๓. โรงเรียนมีรอยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

- การนิเทศ ติดตามฯ 
  

- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
  

ผลลัพธ (Outcomes)   
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด รอยละ 80 
มีรอยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑผานเกณฑ 50 คะแนน เพ่ิมข้ึน 

- การนิเทศ ติดตามฯ 
  

- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
  

๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
       11.๑  โรงเรียนมีเครือขายการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการท่ีสรางความรวมมืออยางเปนรูปธรรม 
       11.๒  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
       11.๓  ครูไดรับการพัฒนาตรงตามสภาพปญหาและความตองการท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  
       11.๔  ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการ และทักษะชีวิต ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบ นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง  
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษามุงผลสัมฤทธิ์ท่ีมุงสูความเปนเลิศทาง

วิชาชีพ ปฏิบัติการ และเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะดานวิชาชีพและปฏิบัติการ ซ่ึงตองมีรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถวัดไดตรงตามศักยภาพของผูเรียนอันจะนําไปสู
การพัฒนาผูเรียนหรือตัดสินผลการเรียนท่ีถูกตองและมีคุณภาพ จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
และเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนใหกับครูวัดผล เพ่ือใหเปนแกนนําหรือผู
นิเทศแนะนําครูในโรงเรียนทุกคนใหสามารถพัฒนาการวัดและประเมินไดสอดคลองกับสภาพผูเรียน  และเปนไปตาม
เปาหมายนโยบายยุทธศาสตร  

เนื่องจากท่ีผานมาหลังจากประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 จากการ
นิเทศติดตามและประเมินผล พบวา ครูผูสอนและสถานศึกษายังสับสนและขาดความชัดเจนในดานการวัดและ
ประเมินผล ท้ังการวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู การวัดและประเมินผลสมรรถนะผูเรียน การ
วัดและประเมินผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงทําใหการวัด
และประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา ขาดความเปนระบบและ  ไมมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนไมมี
ความรูและขาดทักษะในการสรางแบบทดสอบท่ีหลากหลาย ประกอบกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบขาดการพัฒนา
บุคลากรท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับสถานศึกษาอยางตอเนื่องและท่ัวถึง  

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลในชั้น
เรียนและระดับสถานศึกษาใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัด  

2.2 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับครูวัดผลของสถานศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู  
3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
    3.1.๑ บุคลากรครูผูเขารับการอบรม รอยละ 100 สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยาง
ถูกตองและมีคุณภาพ  
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 3.1.๒ บุคลากรครูผูเขารับการอบรม รอยละ 100 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู สามารถเปนแกนนําหรือผูนิเทศแนะนําครูในโรงเรียนทุกคนใหสามารถพัฒนาการวัดและ
ประเมินไดสอดคลองกับสภาพผูเรียน และเปนไปตามเปาหมายนโยบายยุทธศาสตร 

3.2 เชิงคุณภาพ  
    3.2.๑ บุคลากรครูผูเขารับการอบรมสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางถูกตอง  
และมีคุณภาพ  

 3.2.2 บุคลากรครูผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
สามารถเปนแกนนําหรือผูนิเทศแนะนําครูในโรงเรียนทุกคนใหสามารถพัฒนาการวัดและประเมินไดสอดคลองกับ
สภาพผูเรียน และเปนไปตามเปาหมายนโยบายยุทธศาสตร 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
5. วิธีดําเนินการ   

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรครูผูทําหนาท่ีวัดผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
6. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย 
ตค. 
๖3 

พย. 
๖3 

ธค. 
๖3 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

 
1 

 

 
ครั้ง 
 

 
  

 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

   นางสาวพรพรรณ  
สีละมนตรี  
และคณะ 

7. งบประมาณโครงการ        
 งบประมาณโครงการ สพม. 27  จํานวน 61,300 บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันสามรอยบาทถวน) 

8. รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย   
- คาอาหารกลางวัน 23,800 จํานวน 1 วันๆ ละ 140 คนๆ ละ 170 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 11,200 จํานวน 1 วันๆ ละ 140 คนๆ ละ 80 บาท 

2 คาตอบแทน   
- คาวิทยากร   
- วิทยากรผูชวย 
- คาพาหนะ 
- คาท่ีพัก 

7,200 
7,200 
4,800 
1,500 

จํานวน 1 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท (1 คน) 
จํานวน 1 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท (2 คน) 
เครื่องบิน 2 รอบๆ ละ 2,400 บาท (1 คน) 
จํานวน 1 หองๆ ละ 1,500 บาท (1 คน)  

3 คาวัสดุ   
- คาเอกสารและวุฒิบัตร 5,600 ชุดละ 40 บาทจํานวน 140 คน  

รวม 61,300  
 

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

61,300 - - 61,300 - 

รวม 61,300 - - 61,300 - 

๑0. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. บุคลากรครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู
ไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ   

- การนิเทศ ติดตามฯ 
 

- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
 

2. บุคลากรครูผูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู สามารถเปนแกนนําหรือ 
ผูนิเทศแนะนําครูในโรงเรียนทุกคนใหสามารถ
พัฒนาการวัดและประเมินไดสอดคลองกับสภาพ
ผูเรียน และเปนไปตามเปาหมายนโยบายยุทธศาสตร 

- ประเมินผลหลังการอบรม 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบการสง ปพ.5 

- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- แบบตรวจสอบ 

๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑1.๑ บุคลากรครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ  

๑1.๒ บุคลากรครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู สามารถเปนแกนนําหรือผู
นิเทศแนะนําครูในโรงเรียนทุกคนใหสามารถพัฒนาการวัดและประเมินไดสอดคลองกับสภาพผูเรียน  และเปนไปตาม
เปาหมายนโยบายยุทธศาสตร 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลดวยระบบ SGS 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู                               

สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู  
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบ นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง  
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การประมวลผลการเรียน เปนหนึ่งในองคประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการเรียนการสอน เพราะเปนสวนท่ี

สะทอนถึงความสําเร็จ ความลมเหลว หรือความบกพรองของกระบวนการเรียนการสอน เชน สะทอนใหทราบวา 
การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ีผานประสบผลสําเร็จเพียงใด นักเรียนสามารถเรียนรูไดดีเพียงใด หรือไม และ
จุดประสงคการเรียนรู เหมาะสมดีแลว หรือควรปรับเปลี่ยน โดยวัดผลการเรียนรูจะอยูในรูปแบบ ของผลคะแนน ผู
ประมวลผลคะแนน คือ ครูผูสอนท่ีทําการสอนในรายวิชานั้น 

ระบบ SGS (Secondary Grading System) เปนระบบการประมวลผลการเรียนรูปแบบใหม ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ัวประเทศ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนระบบท่ีไดรับการปรับปรุง
เรื่อยมา และมีการปรับปรุงเปนระยะ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียน ท่ีอยูในระบบเปด 
โดยเปนการประเมินผลผานทางอินเตอรเน็ต ทําใหมีความรวดเร็ว และทันสมัย นอกจากนี้นักเรียน และผูปกครอง 
ยังสามารถดูผลการเรียนไดดวยตนเองผานทางอินเตอรเน็ต  
   ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จึงไดจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลดวยระบบ SGS เพ่ือใหโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียนไดมีความรูความเขาใจในการนําไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสามารถสงขอมูลผลการเรียน
เฉลี่ย (GPA) ไดอยางถูกตอง ทันตามกําหนด  
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน-วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา 
การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการใหบริการขอมูลทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัด  

2.2 โรงเรียนในสังกัดสามารถสงขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ใหกับศูนยพัฒนาระบบขอมูลทาง
การศึกษา (ICAS) ไดอยางถูกตอง ทันตามกําหนด มีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน  

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

    3.1.๑ บุคลากรครูผูเขารับการอบรม รอยละ 100 สามารถใชงานโปรแกรม SGS เพ่ือจัดเก็บ
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล และนําขอมูลเขาสูระบบออนไลนท้ังหมด อยางมี
ประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน  

  3.1.๒ โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 มีระบบการรายงานผลการเรียนแบบออนไลน และรายงาน
ผลการเรียนทุกสิ้นภาคเรียน ซ่ึงสามารถตรวจสอบระบบการวัดผลของโรงเรียนไดทันที ทุกเวลา       
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  3.1.3 นักเรียนและผูปกครอง รอยละ 100 สามารถเขาดูผลการเรียนไดสะดวกยิ่งข้ึนจากระบบ
อินเตอรเน็ต ทําใหเกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึน   

 3.1.4 โรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 สามารถสงขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหกับศูนยพัฒนาระบบขอมูลทางการศึกษา ( ICAS) ไดอยางถูกตอง ทันตามกําหนด มี
ประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน   

3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.๑ บุคลากรครูผูทําหนาท่ีหัวหนางานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัด สามารถใช

ระบบ SGS ในการประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.2.2 นักเรียน และผูปกครองของโรงเรียนในสังกัด มีความพึงพอใจในการใชงานระบบ SGS เพ่ือ

ตรวจสอบผลการประเมินผูเรียน ในระบบสารสนเทศของโรงเรียนได 
 3.2.3 บุคลากรครูผูทําหนาท่ีหัวหนางานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัด สามารถสง

ขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหกับศูนยพัฒนาระบบขอมูลทางการศึกษา 
(ICAS) ไดอยางถูกตอง ทันตามกําหนด มีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน   
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
5. วิธีดําเนินการ   

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรครูผูทําหนาท่ีหัวหนางานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
6. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย 
ตค. 
๖3 

พย. 
๖3 

ธค. 
๖3 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

   นางสาวพรพรรณ 
 และคณะ 

7. งบประมาณโครงการ  จาก สพม.รอ จํานวน 33,760 บาท (สามหม่ืนสามพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 
8. รายละเอียดการใชเงินงบประมาณ 
ลําดับที ่ งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย   

- คาอาหารกลางวัน 10,400 จํานวน 1 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 130 บาท 

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 5,600 จํานวน 1 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 70 บาท 

2 คาตอบแทน   
- คาวิทยากร (ขาราชการบํานาญ) 
- วิทยากรผูชวย 
- คาพาหนะ 

7,200 
7,200 

960 

จํานวน 1 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท (1 คน) 
จํานวน 1 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท (2 คน) 
ชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง 240 ก.ม.ๆ ละ 4 บาท 

3 คาวัสดุ   

- คาเอกสารและวุฒิบัตร 2,400 ชุดละ 30 บาทจํานวน 80 คน  

รวม 33,760  
 

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SGS 33,760 - 33,760 - - 
รวม 33,760 - 33,760 - - 

๑0. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ผลผลิต (Output)   
   1. มีระบบการรายงานผลการเรียนแบบออนไลน  
และรายงานผลการเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 

- การนิเทศ ติดตามฯ 
- การสงขอมูลนักเรียน  
  สพฐ. เมื่อสิ้นปการศึกษา 

- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
- แบบสํารวจการใชงาน 

   2. นักเรียน และผูปกครองของโรงเรียนในสังกัด  
มีความพึงพอใจในการใชงานระบบ SGS เพ่ือตรวจสอบผลการ
ประเมินผูเรียนผานระบบออนไลนในระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนได 

- ประเมินผลหลังการอบรม 
- การสอบถาม 
- การรายงานผล 

- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
 

   3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และผูปกครองของโรงเรียน
ในสังกัด สามารถดูผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระบบของศูนย
ขอมูลทางการศึกษา (ICAS) ได   

- การสงขอมูล GPA ม.6 
5 ภาคเรียน และ  
6 ภาคเรียน 
- การสอบถาม  

- แบบสรุปผลการสงขอมูล 
GPA 
- แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ  (Outcomes)   
1. บุคลากรครูผูทําหนาท่ีหัวหนางานทะเบียน 

และวัดผลของโรงเรียนในสังกัด สามารถใชระบบ SGS ในการ
ประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การรายงานผล - แบบประเมินผล 

2. นักเรียน และและผูปกครองของโรงเรียนในสังกัด มี
ความพึงพอใจในการใชงานระบบ SGS เพ่ือตรวจสอบผลการ
ประเมินผูเรียนผานระบบออนไลนในระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนได 

- การนิเทศ ติดตามฯ - แบบรายงานผล 

    3. บุคลากรครูผูทําหนาท่ีหัวหนางานทะเบียนและวัดผลของ
โรงเรียนในสังกัด สามารถสงขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหกับศูนยพัฒนาระบบขอมูล
ทางการศึกษา (ICAS) ไดอยางถูกตอง ทันตามกําหนด มี
ประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

- การรายงานผล - แบบประเมินผล 

๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑1.๑ บุคลากรครูผูทําหนาท่ีหัวหนางานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัด สามารถใชระบบ SGS ใน
การประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑1.๒  นักเรียน และผูปกครองของโรงเรียนในสังกัด มีความพึงพอใจในการใชงานระบบ SGS เพ่ือ
ตรวจสอบผลการประเมินผูเรียนผานระบบออนไลนในระบบสารสนเทศของโรงเรียนได 
    11.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และผูปกครองของโรงเรียนในสงักัด  สามารถสืบคนผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPA) ในระบบของศูนยขอมูลทางการศึกษา ( ICAS) ได   
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โครงการ    พัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สนองยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู   
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ  นายอัครวิทย  อังเรขพาณิชย, นางชิญนารถ  สุดานิช และคณะ  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสูยุค Digital และยุค Robotic จึงทําให
เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12 และแผน
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ในประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดิจิทัล
แหงชาติการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
 ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีมีอยูในปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกัน จะเปนตัวชวยสําคัญในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารการทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือพัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 
 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีมีอยูอยางหลากหลายมาใชงานไดอยางเหมาะสม  เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ มีประสิทธิภาพ พรอมท้ัง
พัฒนาคณะครู และบุคลากรในสังกัดใหมีทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  อีกท้ังเปนการ
กระตุนใหเกิดการตื่นตัวในการนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาในการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน จึงได
จัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเปนการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

2. วัตถุประสงค    
 2.1 ผลผลิต (Outputs)  
  ครูผูสอนสาระเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ท่ีเขาอบรม จํานวน 60 คน ผานการอบรมอยางนอยรอยละ 80 
และมีทักษะความเขาใจ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
 2.2 ผลลัพธ (Outcomes)  
  ครูผูสอนสาระเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ท่ีผานการอบรมนําความรูไปประยุกตใชทางดานการศึกษาหรือ
การปฏิบัติงาน และมีความพรอมในการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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3. เปาหมาย   
     3.1 เชิงปริมาณ      
  ครูผูสอนสาระเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จํานวน 60 คน  
    3.2  เชิงคุณภาพ      
  ครูผูสอนสาระเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 
Literacy) สามารถนําไปพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด    

5. วิธีดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานจัดอบรม 1 - 28 ก.พ.64 นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย 
นางชิญนารถ สุดานิช 
และคณะศึกษานิเทศก 

2 ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะความเขาใจและ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ผานระบบ 
ออนไลน และระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ  
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก  
  1) การใชงานคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 
  2) การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการจัดการเอกสาร 
  3) การเขาถึงการสื่อสารออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ 

1 มี.ค. 64 –  
31 พ.ค. 64 

นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย 
นางชิญนารถ สุดานิช 
คณะวิทยากร  
และคณะศึกษานิเทศก 

3 การประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน 
การสอนครูผูสอนสาระเทคโนโลยี ของสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด สพม. 27 

1–  30 มิ.ย. 64 นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย 
นางชิญนารถ สุดานิช 
และคณะศึกษานิเทศก 

4 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนครูผูสอน
สาระเทคโนโลยี ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. 
27 

1 ก.ค. 64 –  
31 ส.ค. 64 

นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย 
นางชิญนารถ สุดานิช 
และคณะศึกษานิเทศก 

5 รวบรวมขอมูล ประเมิลผลและ สรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ 1 –  30 ก.ย. 
64 

นายอัครวิทย อังเรขพาณิชย 
นางชิญนารถ สุดานิช 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

1. จัดประชุมคณะทํางาน 2 ครั้ง 
 

     
 

      นายอัครวิทย 
นางชิญนารถ 

และคณะ 

2. จัดอบรมพัฒนาทักษะ
ความเขาใจและการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ผาน
ระบบออนไลน  

1 ครั้ง 

 

           นายอัครวิทย 
นางชิญนารถ 
คณะวิทยากร 

และคณะ 

3. นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงาน 

1 ครั้ง 
 

           นายอัครวิทย  นาง
ชิญนารถ 
และคณะ 

4. สรปุผล รายงานผล  
การดําเนินงาน  

1 ครั้ง 
 

           นายอัครวิทย  นาง
ชิญนารถ 
และคณะ 

7. วงเงินโครงการ  ท้ังหมด  22,000    บาท 
 งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
 จํานวน 22 ,000 บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถวน) 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1. จัดประชุมคณะทํางาน (2 ครั้ง) 
 1.1  งบดําเนินการ 11,200  
    1.1.1  คาใชสอย   
  - คาอาหารกลางวัน 6,720 จํานวน 2 วัน x 120 บาท x 28 คน 
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4,480 จํานวน 2 วัน x 80 บาท x 28 คน 
2. จัดอบรมพัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ผานระบบออนไลน 
 2.1  งบดําเนินการ 10,800  
    2.1.1  คาตอบแทน   
  - คาวิทยากร หลักสูตรท่ี 1 3,600 จํานวน 1 วัน x 6 ชม. x 600 บาท  
  - คาวิทยากร หลักสูตรท่ี 2 3,600 จํานวน 1 วัน x 6 ชม. x 600 บาท 
  - คาวิทยากร หลักสูตรท่ี 3 3,600 จํานวน 1 วัน x 6 ชม. x 600 บาท 
4. สรุปผล  รายงานผล การดําเนินงาน 
 รวม 22,000  
หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ 
9. แผนการใชจายงบประมาณ 
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กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. จัดประชุมคณะทํางาน 11,200 - 5,600 5,600 - 
2. จัดอบรมพัฒนาทักษะความเขาใจและ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

10,800 - - 10,800 - 

4. สรุปผล  รายงานผล การดําเนินงาน  - - - - - 
รวม 22,000 - 5,600 16,400 - 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ผลผลิต (Output)   
     ครูผูสอนสาระเทคโนโลยี ท่ีเขาอบรม จํานวน 60 คน ผาน
การอบรมอยางนอยรอยละ 80 และ 
มีทักษะความเขาใจ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

- ผลการประเมินการอบรม 
- ผลการทําแบบทดสอบ 
- การสอบถาม 

- แบบประเมินผล
อบรม 
- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ  (Outcomes)   
ครูผูสอนสาระเทคโนโลยี ท่ีผานการอบรมนําความรูไป

ประยุกตใชทางดานการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน และมีความ
พรอมในการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การรายงานผล 
- การนิเทศ ติดตามผล
การดําเนินงาน 

- แบบประเมินผล 
- แบบนิเทศ ติดตาม
ผลการดําเนินงาน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูผูสอนสาระเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด มีทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สามารถ
นําไปพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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โครงการ  เพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 11 ดานการศึกษา 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
ผูรับผิดชอบ นางจิราภรณ  ภัทรพฤกษา นางสาธกา  ตาลชัย และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ขอใหทุกจังหวัดบูรณาการความรวมมือดําเนินโครงการเพ่ิมทักษะดาน
อาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสวนเสริมและ
สนับสนุน รวมท้ังประสานความรวมมือในการพัฒนานักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน
และขาดโอกาสในการศึกษาตอของทุกจังหวัดในประเทศไทย ใหมีทักษะดานอาชีพในการเขาสูตลาดแรงงานในฐานะ 
“แรงงานมีฝมือ” เพ่ือหารายไดชวยครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

จังหวัดไดมีการขับเคลื่อนดําเนินโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความรวมมือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๗ รวมกับสํานักงานพัฒนาฝมือแรงรอยเอ็ด รวมขับเคลื่อน โครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียน
ครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยจัดการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการสงเสริมการ
เพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  ดังกลาว จึงไดจัดทํา
โครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  โดยมี
วัตถุประสงค  ดังนี้   
2. วัตถุประสงค           
 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

 2.2 เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนมีศูนยในการพัฒนาทักษะดานอาชีพแกนักเรียน เพ่ิมความเขมแข็งทางดานอาชีพ 
และเปนแหลงเรียนรูในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. เปาหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ                   
       3.1.1 รอยละของนักเรียนที่ผานการพัฒนาทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลัง
จบการศึกษาภาค           
       3.1.2 โรงเรียนมีศูนยในการพัฒนาทักษะดานอาชีพแกนักเรียน เพ่ิมความเขมแข็งทางดานอาชีพ และเปน
แหลงเรียนรูในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  3.2 เชิงคุณภาพ           
       3.2.1 พัฒนานักเรียนผาน ทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษา
ภาค                 
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3.2.2  พัฒนาโรงเรียนมีศูนยในการพัฒนาทักษะดานอาชีพแกนักเรียน เพ่ิมความเขมแข็งทางดานอาชีพ และเปน
แหลงเรียนรูในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. สถานท่ีดําเนินโครงการ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

5. วิธีดําเนินการ  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจน

ท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
มกราคม 2564 นางสาวสาธกา/                

นางจิราภรณ   และคณะ 
2 จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะดาน

อาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจน  
พฤษภาคม 2564 นางสาวสาธกา/                

นางจิราภรณ   และคณะ 

3 นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการ
เพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจน 

สิงหาคม 2564 นางสาวสาธกา/                

นางจิราภรณ   และคณะ 

4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานผล กันยายน 2564 นางสาวสาธกา/                

นางจิราภรณ   และคณะ 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

1.เสนอโครงการเพ่ิมทักษะดาน
อาชีพแกนักเรียนครอบครัว
ยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

    
 

 

   

 
 

     

 
 
 
 
 

นางจิราภรณ 
/นางสาสาธกา 
และคณะ 

2. จัดการประชุม 
คณะกรรมการขับเคล่ือน
โครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพ
แกนักเรียนครอบครัวยากจน  

         

 

    

3. นิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการขับเคล่ือน
โครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพ
แกนักเรียนครอบครัวยากจน 

          
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

4. สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานผล 

            

 

 

7. งบประมาณโครงการ  ท้ังหมด  12,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน)  
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณในการดําเนินการโครงการ เพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 12,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) ถัวจายทุกรายการโดยมีรายละเอียดการใช
งบประมาณดังตอไปนี้ 
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กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ หมายเหตุ 

คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1  จัดการประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแก

นักเรียนครอบครัวยากจน 

- - - -  

กิจกรรมท่ี  2  นิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะดาน
อาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจน 

   10,400  

1.คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
2. คาเบ้ียเลี้ยง 120 บาท x 3 คน x 15 วัน  
   =5,400บาท 

 
5,400 

5,000    

กิจกรรมท่ี 3  สรปุ/รายงานผลและจัดทํารูปเลม
เผยแพร 

- - - 1,600 
 

 

1.จัดทํารูปเลมสรุปและรายงานผล จํานวน 4 เลม  - - 1,600 - 

รวม 5,400 5,000 1,600 12,000  

หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส  

๑ 
ไตรมาส 

 ๒ 
ไตรมาส 

 ๓ 
ไตรมาส  

๔ 

กิจกรรมท่ี 1  จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจน 

- - - - - 

กิจกรรมท่ี  2  นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียน
ครอบครัวยากจน 

 
10,400 

  
 

 
 

 
10,400 

กิจกรรมท่ี 3  สรปุ/รายงานผลและจัดทํารูปเลมเผยแพร 1,600    1,600 
รวม 12,000    12,000 

10.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละของนักเรียนท่ีผานการพัฒนาทักษะดานอาชีพแกนักเรียน
ครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาครอยละ 80 

การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

แบบนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

2. โรงเรียนมีศูนยในการพัฒนาทักษะดานอาชีพแกนักเรียน เพ่ิมความ
เขมแข็งทางดานอาชีพ และเปนแหลงเรียนรูในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

การทดสอบ 
การตรวจผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบบันทึก 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  11.1  พัฒนานักเรียนผานทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษา
ภาค     
   11.2  พัฒนาโรงเรียนมีศูนยในการพัฒนาทักษะดานอาชีพแกนักเรียน เพ่ิมความเขมแข็งทางดานอาชีพ 
และเปนแหลงเรียนรูในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ช่ือโครงการ   ฝกอบรมหลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดานการเงินและการบัญชีเชิงบูรณาการ 
                 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗” 
สอดรับยุทธศาสตรชาติขอท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี ๑๒ ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ.ขอท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 6 กลยุทธท่ี 1 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  ๑.นางวรรณภา  รําพาย   ๒.นางรุงโรจน  วิสูงเร  ๓.นายสัจติยา  ปองโลห ๔.นางรุงนภา  พิลาภ 
                 ๕.นางกฤติกา  ลาวัณย                    
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
 

   ๑.หลักการและเหตุผล 
                        ดวยจากผลสรุปการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน พบวาในการดําเนินการดานการเงิน 
และการบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด บางโรงเรียนประสบถึงปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีการเงิน  
และเจาหนาท่ีบัญชี ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังท่ีกําหนด  
เชน ในการดําเนินการยืมเงินเพ่ือทดรองจาย ไมสงใบสําคัญเงินยืมทําใหคางเงินยืมนาน ซ่ึงไมถูกตองตามระเบียบ  
การบันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน รายงานไมตรงกับตัวเงิน ไมมีการสอบยันยอดเงินคงเหลือ ไมกระทบยอดเงินฝาก  
ธนาคาร การเก็บรักษาเงินสด เก็บไวนานเกินกําหนดระยะเวลาตามท่ีระเบียบกําหนด ไมจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
ไมมีการตรวจสอบพัสดุประจําปและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ตลอดจนผูปฏิบัติงานดานการเบิก
จายเงินไมศึกษาระเบียบการเงินท่ีแกไขใหมๆ ทําใหการปฏิบัติไมสอดคลองและเปนแนวเดียวกัน ทําใหเกิดเปน
ปญหาในการปฏิบัติงานดานการเงิน โรงเรียนบางแหงเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีการเงินบอยครั้ง ทําใหการปฏิบัติงาน
การเงินไมตอเนื่อง เจาหนาท่ีการเงินใหมขาดประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน ซ่ึงสิ่งตาง ๆ ท่ีกลาวมาทํา
ใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  
                   ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จํามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานดานการเงินและดานบัญชีในสถานศึกษา ใหมีความเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติรวมกัน สามารถขับเคลื่อน
การทํางานดานการเงิน และดานบัญชีไดอยางราบรื่น เปนระบบ ตรวจสอบไดงาย ไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 
สามารถสงเอกสารใหหนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ มีการควบคุมในเรื่องตาง ๆ
การรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง เหมาะสมและคุมคา สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดานการเงินและ
บัญชีไดอยางถูกตอง เปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด 
๒.วัตถุประสงคของโครงการ 
               ๒.๑ เพ่ือเสริมสราง ความรูความเขาใจท่ีตรงกันของเจาหนาท่ีการเงิน และเจาหนาท่ีบัญชี  
สามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข ทําใหการบริหารจัดการดานการเงินและบัญชี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน      
               ๒.๒ เพ่ือเสริมสรางใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องของระเบียบดานการเงิน ดานบัญชี ตลอดจนดาน
กฎหมายขอบังคับตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงใหมๆ 
               ๒.๓ เพ่ือเตรียมความพรอมในการตรวจสอบดานการเงินและบัญชีของหนวยตรวจสอบภายใน 
๓.เปาหมาย 
                ๓.๑ เชิงปริมาณ  
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                      ผูเขารวมการอบรมสัมมนา ประกอบดวย ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี โรงเรียนละ ๒ คน 
และผูเขารวมอบรม จํานวน ๑๐ คน รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๓๐ คน 
                ๓.๒ เชิงคุณภาพ     
                      ผูเขารวมอบรมสัมมนา มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงินและดานบัญชี เขาใจ
สอดคลองตองกัน ปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกันตามท่ีระเบียบกําหนด ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สามารถ
ตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว ดานการเงินและทรัพยสินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดรับการ
ตรวจสอบ และมีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด โปรงใส สามารถตรวจสอบได และ
เสริมสรางความม่ันใจ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี สามารถรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง เหมาะสมและ
คุมคา ตลอดจนมีความรอบรูในเรื่องของระเบียบตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 ๔.สถานท่ีดําเนินโครงการ 
          โรงแรมเพชรรัชการเดน จังหวัดรอยเอ็ด                
 ๕.วิธีดําเนินการ           
ท่ี กิจกรรม รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๕.๑ -รับแจงผลการจัดสรรงบประมาณ 
-เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
-ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงานและจัดทําเอกสารการประชุม 
-ดําเนินการอบรมสัมมนา 

กลุมบริหารงานการ 
เงินและสินทรัพย 

 

๕.๒ การบรรยาย 
-ระเบียบการเบิกจายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการอบรม การจัดงานการประชุม 
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ 
-การบันทึกบัญชีประจําวัน,การตรวจสอบบัญชีและการรายงานการเงิน ,บัญชี
หนวยงานยอย 

กลุมบริหารงานการ 
เงินและสินทรัพย 

 

๕.๓ แบงกลุมอภิปราย 
-แลกเปลี่ยนประสบการณ/สรุปประเด็นสําคัญ/สรุปผลรายงาน 

กลุมบริหารงานการ 
เงินและสินทรัพย 

 

   ๖.แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปริมาณงาน ระยะเวลา หมาย

เหต ุ จํานวน หนวย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       /          
๗. งบประมาณโครงการ (จาก สพม.๒๗) ท้ังหมด  ๕,0๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 
๘. รายละเอียดประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม 
ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

 
     ๑ 
     ๒ 
     ๓ 
 
     ๔ 

งบดําเนินการ 
คาตอบแทนประธานในพิธีเปด-ปด 
คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน และ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาเอกสารประกอบการบรรยาย 

 
 ๓,๐๐๐ 
 ๔,๒๐๐ 
๓๒,๕๐๐ 
   
๑๙,๕๐๐ 

 
 
จํานวน ๒ คน ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท  
จํานวน ๑๓๐ คน ๆ ๒๕๐ บาท   
 
จํานวน ๑๓๐ เลม ๆ ละ ๑๕๐ บาท 

                  รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๕,0๐๐  
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หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 

๙ แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

 รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

   /   

๑๐. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
การปฏิบัติงานดานการเงินและดานบัญชี 
ของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงาน 
ดานการเงินฯ ไดอยางถูกตอง เปนไปตาม 
ระเบียบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

๑.แจกแบบสอบถามผูเขารับการอบรม 
๒.วิเคราะหผลการประเมินคาสถิติเพ่ือใชใน
การวิเคราะห 
๓.รายงานผลการประเมิน 

แบบสอบถาม 

๑๑ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
         ๑.ผูปฏิบัติงานดานการเงินและดานบัญชี สามารถปฏิบัติงานรวมกัน ปฏิบัติงานเปนทีม ทําใหการปฏิบัติงาน 
ดานการเงินและดานบัญชี เปนไปดวยความเรียบรอยตามข้ันตอนท่ีระเบียบกําหนด 
         ๒.สามารถนําความรูท่ีไดรับนํากลับไปถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
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ช่ือโครงการ   ฝกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุดวยวิธีประกวด  
                 ราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e –  bidding)และวิธเีฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP                              
สอดรับยุทธศาสตรชาติขอท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี ๑๒ ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ.ขอท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 6 กลยุทธท่ี 1 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       ๑.นางวรรณภา  รําพาย   ๒.นางกานตกิต  หอมกลิ่น   ๓.นางสาวเบญญาภา  แสวงแกว                    
ลักษณะโครงการ           โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ        มกราคม –  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
     

๑.หลักการและเหตุผล 
               เนื่องจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมีโครงการคืนครูใหนักเรียน  
จึงไดพิจารณาจัดสรรผูปฏิบัติงานธุรการ ใหครบทุกโรงเรียน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานธุรการ ไดปฏิบัติงานดานพัสดุ 
ประกอบกับโรงเรียนไดปรับเปลี่ยนเจาหนาท่ีพัสดุจํานวนหลายโรงเรียน จึงทําใหเกิดเปนปญหาในการปฏิบัติงาน 
ในระบบ เนื่องจากไมไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุ                               
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e –  bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP                              
เพ่ือแกไขปญหาในการปฏิบัติงานในระบบดังกลาว จึงเห็นควรจัดอบรม สงเสริมสนับสนุนเจาหนาท่ีพัสดุใน
สถานศึกษา ไดมีความรูความสามารถ ทําใหการปฏิบัติงานในระบบเปนไปดวยความคลองตัว รวดเร็วและเปน
ปจจุบัน 
                    ดวยความจําเปนดังกลาว จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุ                                                      
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e –  bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP                              
เนื่องจากเปนวิธีท่ีจําเปนซ่ึงทุกโรงเรียนในสังกัด สวนมากจะไดรับงบประมาณและจัดหาพัสดุโดยวิธีดังกลาว 
ประกอบกับ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือแจงเวียนให สวนราชการดําเนินการ
จัดหาพัสดุดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e –  bidding) โดยใหเริ่มถือปฏิบัติตั้งแตวันท่ี 
๑ กันยายน ๒๕๕๘ เปนตนไป      
๒.วัตถุประสงคของโครงการ 
               ๒.๑ เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดหาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e –  bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP ไดอยางถูกตอง 
                ๒.๒ เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและมีมาตรฐานเดียวกัน  
                ๒.๓ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
๓.เปาหมาย 
                ๓.๑ เชิงปริมาณ  
                             ผูเขารวมการอบรมสัมมนา ประกอบดวย เจาหนาท่ีพัสดุ ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ  ๑ คน  
และบุคลากรในหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมเปนจํานวน ๗๐  คน 
                ๓.๒ เชิงคุณภาพ     
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                          ผูเขารวมอบรมสัมมนา มีความรู ความสามารถดําเนินการจัดหาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e –  bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ถูกตองรวดเร็ว ครบถวน และท่ัวถึง และสามารถติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ไดทุกข้ันตอน   
๔.สถานท่ีดําเนินงาน 
          ณ หองประชุมอินทนิล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
๕.วิธีดําเนินการ 
  ท่ี     กิจกรรม รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๕.๑ -รับแจงผลการจัดสรรงบประมาณ 

-เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
-ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงานและจัดทําเอกสาร 
การประชุม 
-ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

กลุมบริหารงานการ 
เงินและสินทรัพย 

 

๕.๒ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
-การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP 
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e –  bidding) 

กลุมบริหารงานการ 
เงินและสินทรัพย 

 

๕.๓ -สรุปประเด็นสําคัญ 
-ซักถามขอสงสัย 

กลุมบริหารงานการ 
เงินและสินทรัพย 

 

๖.แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา หมาย

เหต ุ จํานวน หนวย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       /         
๗. งบประมาณโครงการ (จาก สพม.๒๗)  ท้ังหมด  5,0๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 
๘. รายละเอียดประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม 
ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

    ๑ 
    ๒ 
    ๓ 
     
    ๔ 
    ๕ 

งบดําเนินการ 
-คาใชจายในพิธีเปด/ปด 
- คาตอบแทนวิทยากร 
-คาอาหารกลางวัน, 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
-คาเอกสารประกอบการบรรยาย 
-ปายไวนิล 

 
๓,๐๐๐ 
๔,๒๐๐ 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๐,๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
 
จํานวน ๔ คน คน ๖๐๐บาท  
จํานวน ๗๐ คน ๆ ๒๐๐ บาท   
 
จํานวน ๗๐ เลม ๆ ละ ๑๕๐ บาท 
 

                  รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๓๒,๕๐๐  
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
๙ แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

 รวมทั้งส้ิน ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

   /   

 

 



แผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนา้ | 201 

 

 

๑๐. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๑.บุคลากรผูรับผิดชอบงานพัสดุ สามารถปฏิบัติงานตามระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดอยางถูกตอง รวดเร็วเปนไป
ตามระเบียบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
๒.ผูบริหารหนวยงาน/ผูบริหารสถานศึกษา 
สามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจาง 
ของหนวยงานวา ดําเนินการอยูในข้ันตอนใด 

๑.แจกแบบสอบถามผูเขารับ 
การอบรม 
๒.วิเคราะหผลการประเมิน 
คาสถิติเพ่ือใชในการวิเคราะห 
๓.รายงานผลการประเมิน 

แบบสอบถาม 

๑๑ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
         บุคลากรดานพัสดุ ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดรับความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบการการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e –  bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGPไดอยางถูกตอง รวดเร็ว        
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โครงการ    การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สอดรับ  กลยุทธ สพม.รอ  นโยบายขอท่ี 6 กลยุทธท่ี 1 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  นางปทมพร  อารีเอ้ือ และนายจิรายุ  ฤทธิแสง  หนวยตรวจสอบภายใน 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม  ๒๕๖3 - ๓๐  กันยายน ๒๕๖4 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวยหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เปนหนวยงาน ท่ีมีภารกิจ

หนึ่งท่ีสําคัญ คือ  มีหนาท่ีการกํากับดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงานของสถานศึกษาให
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดรวมท้ังสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งท่ีเก่ียวของ หากมีขอผิดพลาดสามารถปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ใหงานท่ีปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 ๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหนวยรับตรวจ เปนไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 
 ๒.๒  เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ คุมคากับงบประมาณท่ีใชไป 
 ๒.๓  เพ่ือติดตามตรวจสอบการใชจายเงิน การดําเนินงาน และการใชทรัพยากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ประหยัดคุมคา 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 ๒.๔  เพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจ ทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนให
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงแกไข การบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เพ่ือการตัดสินใจ แกไข
ปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว และทันเหตุการณ 
 ๒.๕  เพ่ือสนับสนุนจุดเนน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ท่ีใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลและสุจริตใหเปนรูปธรรม 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
        3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จํานวน 60 แหง ไดรับ
การตรวจจากหนวยตรวจสอบภายในจํานวน 45 แหง เปนไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
       3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด ไดรับการ
ตรวจสอบ       คาสาธารณูปโภค ครบถวน ท้ังจํานวน 61 แหง  
  3.2  เชิงคุณภาพ      3.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด 
ไดรับการตรวจสอบและคําแนะนําในการปฏิบัติงานตลอดจนขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  
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          3.2.2  หนวยตรวจสอบภายในมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเปนไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด  
5. วิธีดําเนินการ 
          หนวยตรวจสอบภายในไดกําหนดวิธีดําเนินการงานดานการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

5.1. การติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 5.1.1  ตรวจสอบการเงินการบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด 
 5.1.2  ตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

 5.1.3  ตรวจสอบหลักฐานการจาย 
  5.2 ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานงบเงินอุดหนุน   

5.3 ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
และสถานศึกษาในสังกัด (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม,ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

 

ต.ค.-ธ.ค63 ม.ค.-มี.ค
64 

เม.ย-ม.ิย 
64 

ก.ค.-ก.ย 
64 

1. จัดทําแผนการตรวจสอบภายในเสนอ สพฐ.  1 งาน     นางปทมพรฯ  
นายจิรายุฯ   2. ตรวจสอบการเงินการบัญชี และตรวจสอบการ

จัดซ้ือจัดจาง สถานศึกษาในสังกัด (รอบ 1) 
35 แหง     

3. ตรวจสอบการเงินการบัญชี และตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจาง สถานศึกษาในสังกัด (รอบ 2) 

15 แหง     

4.ตรวจสอบการดําเนินงาน   
    - โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจดัการศึกษา
ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (บูรณา
การตรวจสอบรวมกับ ตสน.สพฐ.) 

5 แหง     

5.ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของ         
สพม.รอ และสถานศึกษาในสังกัด  

61 แหง     

7. งบประมาณโครงการ (จากเงินงบประมาณโครงการ) ท้ังหมด 30,000.- บาท  (สามหม่ืนบาทถวน) 
8.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1. คาใชสอย  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดังน้ี 

- คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
- คานํ้ามันพาหนะ 

 
24,000 

4,500 

 
4 คนๆละ 50 วันๆ 120 บาท 
พาหนะ 1 คัน จํานวน 30 วันๆละ 150 

2. คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 

 
1,500 

จัดพิมพเขาเลมเอกสาร กระดาษทําการ ประกอบการ
ตรวจสอบ 

รวม 30,000  

หมายเหตุ: ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 
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9.แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชงบประมาณ (บาท) 
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

1.ตรวจสอบการเงินการบัญชี และตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจาง สถานศึกษาในสังกัด 

26,500 2,000 9,600 9,000 5,900 

2.ตรวจสอบการดําเนินงาน   3,000 - - 3,000 - 
3.จัดเตรียมกระดาษทําการ เอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ 

   500 - - - 500 

รวม 30,000 2,000 9,600 12,000 6,400 

๑๐.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
1.สถานศึกษาในสังกัดไดรับการแนะนําและ
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานดานการเงิน 
บัญชีและพัสดุ เปนไปตาม กฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ี
กําหนด 

๑. ตรวจ เอกสารใบสําคัญ  ทะเบียนคุมเงิน 

และทะเบียนคุมทรัพยสิน ของสถานศึกษา  
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทาง
การเงิน 
3. การสอบถามผูปฏิบัติหนาท่ีโดยตรงและ
ผูบริหารสถานศึกษาในประเด็นท่ีมีขอตรวจ
พบจากการตรวจและวิเคราะหผล 
 

๑. กระดาษทําการ 
๒. เครื่องมือการตรวจสอบท่ีเก่ียวของ 
3. รายงานผลการตรวจสอบ 
 

2. เพ่ือติดตามตรวจสอบการใชจายเงิน การ
ดําเนินงาน และการใชทรัพยากรของสถาน 
ศึกษาในสังกัด ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล ประหยัดคุมคา โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได 

๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
              1. สถานศึกษาในสังกัดไดรับการตรวจสอบ และมีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
ประหยัด โปรงใส สามารถตรวจสอบได และเสริมความม่ันใจ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และ
สถานศึกษาในสังกัดใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
               2. เพ่ือสนับสนุนจุดเนนและกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เพ่ือให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสุจริต
ใหเปนรูปธรรม 
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งานโครงการ   การพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหเครือขายผูตรวจสอบภายใน สพม.รอ ประจําป  
                  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
สอดรับ  กลยุทธ สพม.รอ  นโยบายขอท่ี 6 กลยุทธท่ี 1 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาผูรับผิดชอบ    นางปทมพร  อารีเอ้ือ และนายจิรายุ  ฤทธิแสง  หนวยตรวจสอบภายใน 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ      เมษายน – พฤษภาคม 2563 (ระยะเวลา 2 วัน) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
   ดวยหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด เปนหนวยงาน ท่ีมีภารกิจ
หนึ่งท่ีสําคัญ คือ  มีหนาท่ีการกํากับดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงานของสถานศึกษาให
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดรวมท้ังสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งท่ีเก่ียวของ หากมีขอผิดพลาดสามารถปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ใหงานท่ีปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีจํานวน 60 แหง บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจึงตรวจสอบไดไมครบถวนและครอบคลุมความเสี่ยงท่ีไดประเมินไว  จึงแตงตั้ง
คณะทํางาน ซ่ึงเปนขาราชการครูท่ีมีความรูและประสบการณ ดานงานการเงินการบัญชีและพัสดุรวมท้ังประธานสห
วิทยาเขตรวมตรวจสอบดวย คณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง อาจมีความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติดาน
การตรวจสอบยังไมเพียงพอรวมท้ังการใหคําแนะนําตอสถานศึกษา  

 ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของเครือขายผูตรวจสอบภายใน สพม.รอ จึงจัดทํา
โครงการเพ่ือศึกษาดูงานการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมอ่ืน เพ่ือนํา
ความรูหรือแนวการบริหารมาปรับใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใตขอจํากัดดานบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 ๒. วัตถุประสงค 
  ๒.๑  เพ่ือใหเครือขายคณะทํางานและผูตรวจสอบภายใน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการตรวจสอบ 
และมีความรู ความเขาใจในการตรวจสอบยิ่งข้ึน 
  ๒.๒  เพ่ือใหเครือขายคณะทํางานและผูตรวจสอบภายในนําความความ ความเขาท่ีไดรับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการบูรณาการตรวจสอบรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       บุคลากรทางการศึกษา สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน  ขาราชการครูและประธานสหวิทยาเขต รวม
จํานวน  12  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรทางการศึกษา สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน  ขาราชการครูและประธานสหวิทยาเขตซ่ึงเปน
เครือขายตรวจสอบภายใน รวมจํานวน  12  คน มีความรูความเขาใจปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงค 
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4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
5. วิธีดําเนินการ 
      6.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      6.2 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือประสานการดําเนินงานโครงการ 
      6.3 ดําเนินการตามโครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหเครือขายผูตรวจสอบภายใน สพม.รอ    
      6.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน        
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ 1 งาน    1.นางปทมพร อารีเอ้ือ 
2.นายจิรายุ  ฤทธิแสง 2.แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือประสานการการดําเนินงานโครงการ 1 งาน    

3.ดําเนินการตามโครงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งให
เครือขายผูตรวจสอบภายใน สพม.รอ  เพ่ือไปศึกษาดูงาน   
สพม.อบ จ.อุบลราชธานี 

1 งาน    

4.สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน        1 งาน    

7.  งบประมาณโครงการ   ท้ังหมด  2๐,๐๐๐  บาท   (สองหม่ืนบาทถวน) 
8.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 

คาใชสอย 
1.1 คาอาหาร  
 
1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
1.3 คาท่ีพัก  
1.3 คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
1.4 คาของสมนาคุณในการดูงาน 

   
 9,600.00 

     
      840.00 
  7,200.00 
 1,360.00 
1,000.00 

 
คาอาหาร 2 วันๆละ 2 มื้อ รวม 4 มื้อๆละ 200 บาท 
จํานวน 12 คน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 
บาท จํานวน 12 คน 
คาท่ีพัก 12 คนๆ 600 
ใชรถตูของทางราชการ 

รวม 20,000.00  

หมายเหตุ: ขออนุมัติถัวจายไดทุกรายการ 

9. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชงบประมาณ (บาท) 
รวมทั้งส้ิน ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาและสรางความ
เขมแข็งใหเครือขายผูตรวจสอบภายใน สพม.รอ 
เพ่ือศึกษาดูงาน สพม.29   

20,000.00 - - 20,000.00 - 
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๑๐.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1.เครือขายคณะทํางานและผูตรวจสอบภายใน 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการตรวจสอบ และมี
ความรู ความเขาใจในการตรวจสอบยิ่งข้ึน 

เครือขายคณะทํางานและผูตรวจสอบ
ภายใน สพม.รอ ไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการ รอยละ 100 

1.การสังเกต 
2.การสอบถาม 
3.แบบประเมินผล 

2.เครือขายคณะทํางานและผูตรวจสอบภายใน
สามารถนําความรูและความเขาท่ีไดรับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการบูรณาการตรวจสอบ
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เครือขายคณะทํางานและผูตรวจสอบ
ภายใน สพม.รอ ไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการ รอยละ 100 

๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
              การดําเนินงานตามโครงการ เปนไปตามวัตถุประสงค โดยเครือขายคณะทํางานและผูตรวจสอบภายใน            
สพม.รอ  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการตรวจสอบ เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการตรวจสอบยิ่งข้ึน และนําไป
ปรับใชในการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานและติดตามการปองกันแกไขปญหายาเสพติด เหลา บุหรี่ ใน
สถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 1 ความม่ังคง   
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 1.4 ประเทศชาติมีความม่ังคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา  
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
สอดรับนโยบาย สพม.รอ ขอท่ี 1 กลยุทธท่ี 3  สงเสริมการจัดการเรียนรูการปองกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม  

ผูรับผิดชอบ   นางรัตนาภรณ  เศษลือ และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ   มิถุนายน – สิงหาคม 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 1 ความม่ันคงและใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริม
การจัดการศึกษาใหเกิดความสมานฉันทอยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไข
ปญหา ชวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
และติดตามการปองกันแกไขปญหายาเสพติด เหลา บุหรี่ ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด ข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค มีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และผูรับผิดชอบ
งานดานยาเสพติด เหลา บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจในการนําเขาขอมูลและรายงานขอมูลในระบบ
ตางๆ ท่ีถูกตองและมีความชัดเจนในการดําเนินงาน 
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการดําเนินงานสํารวจ/คัดกรองนักเรยีน และรายงานในระบบ CATAS และ NISPA มีความ
ชัดเจนเปนปจจุบัน 
 2. เพ่ือใหครู/ผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด เหลา บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในการนําเขา
ขอมูลในระบบตางๆ 
  3. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด,  โรงเรียน และผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด
จัดทําฐานขอมูลในการสงเสริมแกไขปญหาดานยาเสพติด เหลา บุหรี่ ในสถานศึกษา 
3.  เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน  72 คน 
  3.1.1  คร/ูผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด   จํานวน  60 คน  

3.1.2 เจาหนาท่ี และวิทยากร จํานวน  12   คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 สถานศึกษา ครู/ผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด สามารถดําเนินงานสํารวจ/คัดกรอง
นักเรียน และรายงานในระบบ CATAS และ NISPA ไดชัดเจนและเปนปจจุบัน 
  3.2.2 คร/ูผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด เหลา บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในการ
นําเขาขอมูลในระบบตางๆ  
  3.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด, สถานศึกษา ครู/ผูรับผิดชอบ มี
ฐานขอมูลในการสงเสริมแกไขปญหาดานยาเสพติด เหลา บุหรี่ ในสถานศึกษา 
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4. สถานท่ีท่ีดําเนินโครงการ 
 สถานท่ี ณ หองประชุมอินทนิล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

5. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน  
   1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ติดตอ ประสานงานวิทยากร สถานท่ีจัดอบรม และเอกสารประกอบการ
อบรม 
   2. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณในการดําเนินการ  
          3. แจงโรงเรียนในสังกัดสงครู/ผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
          4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานและติดตามการปองกันแกไขปญหายาเสพติด เหลา บุหรี่ ใน
สถานศึกษา  
          5. ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน 
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  จํานวน  หนวย 
ตค.
63 

พย.
63 

ธค.
63 

มค.
64 

กพ.
64 

มีค.
64 

เมย.
64 

พค.
64 

มิย.
64 

กค.
64 

สค.
64 

กย.
64   

1. เสนอโครงการ  1  ครั้ง                         กลุมสงเสริมฯ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ  1  ครั้ง                         กลุมสงเสริมฯ 

3. จัดอบรมฯ  1  ครั้ง 

      

 

     

กลุมสงเสริมฯ
และวิทยากร 

4. สรุปและรายงานผล  1  ครั้ง                         กลุมสงเสริมฯ 

7. รายละเอียดงบประมาณ  จํานวน 5,000 (หาพันบาทถวน) 
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1. คาตอบแทน     

  - คาตอบแทนวิทยากร  1,800 
 2. คาใชสอย 

  

 

- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม     2,520 จํานวนผูเขาอบรม จํานวน 72 คนๆละ 35 บาท  

3. คาวัสดุ    

  - คาจัดทําเอกสาร  72 เลม   680 
  รวม   5,000   

หมายเหตุ    งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ  
9.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ 5,000 

 

√ 
 

√ 

รวม 5,000            
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10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

  - รอยละ 100 คร/ูผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด สามารถ
ดําเนินงานสํารวจ/คัดกรองนักเรียน และรายงานในระบบ CATAS 
และ NISPA ไดชัดเจนและเปนปจจุบัน 
- รอยละ 90 คร/ูผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด เหลา บุหรี่ ใน
สถานศึกษา มีความรูความเขาใจในการนําเขาขอมูลในระบบตางๆ  
  - สพม. 27 มีฐานขอมูลในการสงเสริมแกไขปญหาดานยาเสพติด 
เหลา บุหรี่ ในสถานศึกษา ครบ 100 % 

- การนําเขาขอมูลในระบบ 
CATAS และ NISPA ท่ีเปน
ปจจุบัน  
-การวิเคราะหและรายงาน
ขอมูล ชัดเจนและตรงเวลา 
 

- แบบรายงานขอมูล
ในระบบ CATAS 
และ NISPA 
-แบบรายงานการ
ดําเนินงาน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1. คร/ูผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด สามารถดําเนินงานสํารวจ/คัดกรองนักเรยีน และรายงานในระบบ 
CATAS และ NISPA ไดชัดเจนและเปนปจจุบัน 
 2. คร/ูผูรับผิดชอบงานดานยาเสพติด เหลา บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในการนําเขาขอมูลใน
ระบบตาง  ๆ
       3.  สพม. รอ สถานศึกษา ครู/ผูรับผิดชอบ มีฐานขอมูลในการสงเสริมแกไขปญหาดานยาเสพติด เหลา บุหรี่ ใน
สถานศึกษา 
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โครงการ   การคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือรับรางวัล ระบบดูแลชวยเหลือ 
             นักเรียน และครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 1   ดานการสรางความม่ันคง 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา  
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ  นโยบายท่ี 1 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการจัดการเรียนรูการปองกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม                                       

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธาริณี มลารวม และ นางสาวเพ็ญพักตร  สังวิบุตร  
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
        ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหง ใน
สังกัด ดําเนินการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 
เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือ จากครูประจําชั้น ครูท่ีปรึกษา อยางท่ัวถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน 
หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวม ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง โดย
มุงท่ีจะพัฒนานักเรียนทุกระดับใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามเจตนารมณและความมุงหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2561 
        เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดตระหนักและถือเปนหนาท่ีตองดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็ง และ
พัฒนาระบบดูชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหมีคุณภาพข้ึน และเปนการยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และ
ขาราชการครู ท่ีทุมเท เสียสละในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูตลอดเวลาเพ่ือใหม่ันคงและยั่งยืน อันสงผลตอการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน สามารถชวยปองกัน และแกไขไดอยางทันเหตุการณ  ตรงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน ท้ังดานความดี ความประพฤติ ความเกง  ความรูท่ีหลากหลาย และมีความสุขในการ
ดําเนินตนตามวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม  จึงจัดทําโครงการการคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563 และครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต 
ประจําป 2563  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ใหไดรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป 
๒. วัตถุประสงค 
      ๒.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีสัมฤทธิผลตอการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวมทุกดาน 
       2.2 เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสราง
ทักษะชีวิตนักเรียนสูการปฏิบัติของครูใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมและตอเนื่องสูความยั่งยืน 
       2.3 เพ่ือยกยองครูท่ีปฏิบัติงานดานการเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียนเปนท่ีประจักษ  
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน ๖๐ โรงเรียน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/12-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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 ๓.๒.๑ สงเสรมิใหสถานศึกษา มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ                    
วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      
  ๓.๒.๒ สงเสริมใหขาราชการครู และผูท่ีเก่ียวของ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน
สูการปฏิบัติของครูใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมและตอเนื่องสูความยั่งยืน 
4. สถานท่ีดําเนินการ 
  1.หองประชุมอินทนิล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
  2.หองประชุมปาริชาด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
5. วิธีดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ นางสาวเพ็ญพักตร   สังวิบุตร 
และคณะ ๒ แตงตั้งเจาหนาท่ีและคณะกรรมการ ดําเนินการกําหนดรูปแบบการคัดเลือก

สถานศึกษาฯและการคัดเลือกครูตนแบบฯ 
๓ ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาฯ(กรกฎาคม 2564) และ ดําเนินการคัดเลือกครู

ตนแบบฯ(สิงหาคม 2564) 
๔ สรุป ประเมินผลและรายงานสวนท่ีเก่ียวของ 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

 ธค. 
63 

มค. 
64 

 กพ.  
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

 มิย. 
 64 

 กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

๑. เสนอโครงการ          
เพ่ือขออนุมัติ 

             
  

 
 
 
 
 
น.ส.เพ็ญพักตร 
สังวิบุตร และคณะ 

๒. แตงตั้งเจาหนาที่และ
คณะกรรมการ 
ดําเนินการกําหนดรูปแบบ
การคัดเลือก                 
สถานศึกษาฯ 

             

 

3. แตงตั้งเจาหนาที่และ
คณะกรรมการ 
ดําเนินการกําหนดรูปแบบ
การคัดเลือก                 
การคัดเลือก                   
ครูตนแบบฯ 

                 

๔. สรปุ ประเมินผลและ
รายงานสวนท่ีเก่ียวของ 

             

7. งบประมาณโครงการ (จาก สพฐ.จัดสรรฯ)  ท้ังหมด  26,250 (สองหม่ืนหกพันสองรอยหาสิบบาทถวน)8. 
รายละเอียดประมาณการคาใชงบประมาณ 
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ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

 กิจกรรมท่ี ๑  การดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2563 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 งบดําเนินการ 26,250  
1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

1.1.1 คาตอบแทน 4,500   
- คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมิน 
- คาพิธีเปด 

1,500  
3,000  

 กรรมการ 5 คนๆละ 300 บาท 

1.1.2 คาใชสอย/คาพาหนะ 12,500   
- คาอาหารกลางวัน, คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม 
-คาพาหนะ  

10,500 
 

2,000  

จํานวน 70 คนๆละ  150 บาท 
 
จํานวนเจาหนาท่ี 10 คนๆละ 200 บาท 

1.13 คาวัสดุ 4,600   
- คาปาย/ 
-คาสถานท่ี 

1,800 
2,000 

ขนาด 2.5 เมตรX5 เมตร 
หอประชุม และหองประชุม 

- คาจัดทําเกียรติบัตรและกรอบ 800  จํานวน 8 ฉบับ/กรอบๆละ ละ 100 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                         
ประจําป 2563 

1 งบดําเนินการ 4,650   
1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

1.1.1 คาตอบแทน 1,500   
 - คาตอบแทนคณะกรรมการ 1,500   กรรมการ 5 คนๆละ 300 บาท 

-คาพิธีเปดงาน    
1.1.2 คาใชสอย/คาพาหนะ 1,650   

-คาอาหารกลางวัน  และ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
-คาพาหนะ 

1,650 
 
 

จํานวน 11 คนๆละ 150 บาท 

1.1.3 
 
 

 คาวัสดุ 1,500  

- คาปาย 500    

- คาจัดทําเกียรติบัตร 1,000  
หมายเหตุ   งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 
               รวมเงินทุกกิจกรรม 1-2  จํานวน 26,250 (สองหม่ืนหกพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวมท้ังสิ้น 

 กิจกรรมท่ี 1-2   26,250 26,250 
รวม   26,250 26,250 

10. การประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

รอยละ100ของโรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการและดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสัมฤทธิผลตอการพัฒนาผูเรียน
อยางเปนองครวมทุกดาน ประจาํป 2563  

การสอบถามและ
สังเกต 

แบบประเมิน 

รอยละ100ของโรงเรียนในสังกัดสมัครเพ่ือรับรางวัลระบบ การดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563 

บัญชีสรุปการสมัครฯ  

รอยละ 100ของครูสมัครเพ่ือรับรางวัลครูตนแบบการจัด                   
การเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 2563  

บัญชีสรุปการสมัครฯ แบบประเมิน 

๑1. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีสถานศึกษาท่ีเปนตัวแทนเพ่ือรับรางวัลระบบ การดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ท่ีสัมฤทธิผลตอการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวมทุกดาน และมีครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต 
ประจาํป 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสราง
ทักษะชีวิตนักเรียนสูการปฏิบัติของครูใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมและตอเนื่องสูความยั่งยืน ยกยองครูท่ีปฏิบัติงานดาน
การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียนเปนท่ีประจักษ 
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โครงการ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

              การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   

สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 2   ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา  
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                                     และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ  นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และสงเสริมผูเรียนใหเปนพลเมืองดี 

                                              ของชาติและเปนพลโลกท่ีดี                           

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวธาริณี มลารวม และ นางสาวเพ็ญพักตร  สังวิบุตร 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน 2563 –  กันยายน 2564 
 

1.หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดประกาศ เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรม  

นักเรียน ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2564 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 6 เพ่ือเปนเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ซ่ึงนับเปนผลสําเร็จของการจัดการศึกษาท่ี
ครูผูสอนสามารถนําไปประกอบการทําผลงานเชิงประจักษเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพรผลงานดานการจัด
การศึกษา สูสายตาสาธารณชน โดยการจัดงานไดเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแขงขันเพ่ือใหสอดรับกับนโยบายและ
บริบทการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนไปทุกป  โดยในปการศึกษา 2564 นี้ จังหวัดรอยเอ็ด เปนเจาภาพจัดการแขงขันใน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 70  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหกําลังใจครู นักเรียน ใน
สังกัด ท่ีเปนตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปรวมแขงขันในระดับชาติ 
2.วัตถุประสงค 
           2.1 เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถในดานวิชาการ  เทคโนโลย ีและศิลปหัตถกรรม 

      2.2 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จัดกิจกรรม 
สงเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการสรางองคความรู 
พัฒนาเจตคติและทักษะกระบวนการ 
      2.3 เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงผลงานดานการศึกษาของครู  นักเรียน ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ  
3.เปาหมาย 
          3.1  เชิงปริมาณ 

          นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และครูผูฝกสอนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด เขารวมประกวดแขงขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปการศึกษา 2564 ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ จํานวน 42,080 คน      

3.2 เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนทุกคนท่ีเขาประกวดและแขงขันมีศักยภาพทางวิชาการ มีคุณลักษณะพึงประสงค ตามจุดมุงหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงข้ึน 
4.สถานท่ีดําเนินโครงการ 

-2- 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/12-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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 4.1 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบงการแขงขันออกเปน 3 กลุมตามเขตอําเภอ ดังนี้  
   4.1.1 กลุมท่ี 1 อําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอธวัชบุรี อําเภอเชียงขวัญ อําเภอทุง
เขาหลวง อําเภอจังหาร อําเภอศรีสมเด็จ ณ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัตติยะวงษา 
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด 
            4.1.2 กลุมท่ี 2 อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอปทุมรัตต อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอเมืองสรวง  
อําเภอโพนทราย อําเภอพนมไพร อําเภออาจสามารถ อําเภอหนองฮี ณ โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม  
           4.1.3 กลุมท่ี 3 อําเภอเสลภูมิ อําเภอโพนทอง อําเภอหนองพอก อําเภอโพธิ์ชัย 
อําเภอเมยวดี ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ 
           4.2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) หวงเดือนธันวาคม 2564 ณ จังหวัดรอยเอ็ด 
5.วิธีดําเนินการ      

6. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา ผูรับ 
ผิดชอบ จํานวน หนวย ต.ค. 

63 
พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

ม.ิย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ประชุมผูบริหารสถานศึกษา/
ประชุมประธานสหวิทยาเขต   

 
 

           
นส.เพ็ญพักตร  
สังวิบุตร และ
คณะ 

 
เสนอโครงการขออนุมัติ  

 
   

 
 

     
 
 

   

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/
คณะกรรมการประมวลผล 

              

ประชุมคณะกรรมการฯ               
ประกวด/แขงขันมหกรรมความ 
สามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

              

สรุปและรายงานผล   70 เลม             

7. งบประมาณโครงการ (จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด) ท้ังหมด รวม  30,000  บาท    
(สามหม่ืนบาทถวน) 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการขออนุมัต ิ พฤศจิกายน 2563 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
2 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา/ 

ประชุมประธานสหวิทยาเขต 
พฤศจิกายน 2563 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/
คณะกรรมการประมวลผล 

มกราคม 2563 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

4 ประชุมคณะกรรมการฯ กุมภาพันธ 2563 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
5 ประกวด/แขงขันมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

มิถุนายน 2564 - กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
- กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

6 สรุปและรายงานผล มกราคม 2564 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ   

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1. คาใชสอย    11,600 - จัดประชุมเตรียมการจัดงานระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและประชุมคณะกรรมการประมวลผล 
6,600 บาท 
- คาพาหนะเขารวมพิธีเปดการแขงขัน ระดับเขต = 
6,000 บาท 

2. คาตอบแทน 13,500 - คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประมวลผล 
(25 คน × 300 บาท  × 1 วัน) = 7,5000 บาท 
- คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการดําเนินงานประสานงาน
การแขงขัน ระดับเขต (25 คน × 240 บาท  × 1 
วัน) = 6,000 บาท 

3. คาวัสดุ 4,900 - คาจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการแขงขัน 70 
เลม เลมละ 70 บาท = 4,900 บาท 

รวม  30,000  บาท    (สามหม่ืนบาทถวน)   
หมายเหตุ งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 
9.แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น 

กิจกรรมอบรมฯ 30,000      30,000   
รวม 30,000      30,000   

10. การประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

นักเรียนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ ระดับชาติ ไมนอยกวา 20 รายการ  

ผลการแขงขัน 
 

ประกาศผลการ
แขงขัน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 นักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถในดานวิชาการ เทคโนโลย ีและศิลปหัตถกรรม 

  11.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ไดจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน  
การเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการสรางองคความรู พัฒนาเจตคติและ
ทักษะกระบวนการ 

11.3 ไดเผยแพรชื่อเสียงผลงานดานการศึกษาของครู นักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา รอยเอ็ด   
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1. หลักการและเหตุผล 
  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด มีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา ใหมีความเจริญกาวหนาสติปญญา อารมณ สังคม และรางกาย ตลอดจนบุคลิกภาพ 
สรางความม่ันใจทางการแสดงออก “กีฬา” เปนเครื่องมือประเภทหนึ่งท่ีจะพัฒนา เด็กนักเรียนและเยาวชนทุกดาน 
ไมวาจะเปนความแข็งแรงของรางกาย การปองกัน โรคภัยไขเจ็บ การใชชีวิตในสังคมและการบริหารอารมณ การ
เลนกีฬาประเภทใดก็ตามลวนแตใหประโยชนแกบุคคล และสวนรวม ท้ังเลนกีฬาเพ่ือการออกกําลังกายและการเลน
กีฬา เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับการแขงขันซ่ึงท้ังหลาย ท้ังปวง จะสงผลตอระบบการทํางานภายในรางกาย ท้ังระบบ
กลามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ดังนั้น หากเด็กและเยาวชนไดประสิทธิผล ผลลัพธสุดทายจะ
สงผลใหเกิดความสําเร็จท้ังชีวิตสวนตัว และอาชีพการงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ได
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย จึงจัดโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายในหมูเด็กนักเรียน ดวยการใชกีฬาเปนสื่อ  
 2.2 เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนระดับโรงเรียน สามารถแสดงออกในเวทีท่ีเหมาะสมและมีความเปน
มาตรฐาน 
 2.3 เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็กไทย ดานสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม  
การมีระเบียบวินัย รูจักหนาท่ี มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 
 2.4 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด                    
ไดรับการพัฒนาตนเองดานกีฬาอยางถูกวิธีและเรียนรูทักษะอยางถูกหลักการและพัฒนาทักษะทางดานกีฬา เพ่ือมุง
สูความเปนเลิศ 
 2.5 เพ่ือสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และปองกันการใชสารเสพติด 
3. เปาหมาย 

3.1  ดานปริมาณ 
   3.1.1  นักเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  รอยเอ็ด                                
ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย คุณธรรม จริยธรรม 
       3.2  ดานคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียน ไดออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางตอเนื่อง ทําใหสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง  
สมบูรณ มีสมรรถภาพรางกายดี 

ช่ือโครงการ จัดการแขงขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษา 101 เกมส”ประจําปการศึกษา 2564 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 

 
 

สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ  นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยอดรัก บุรวัฒน นางสาวธาริณี  มลารวม นางเอมอร ภูคงน้ํา และคณะ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยอดรัก บุรวัฒน นางสาวธาริณี  มลารวม นางเอมอร ภูคงนํ้า และคณะ  

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  

ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 
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   3.2.2  นักเรียนท่ีมีความสามารถดานกีฬา - กีฬา ประสบความสําเร็จของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดานกีฬา – กรีฑา ไมนอยกวา รอยละ 30 
  3.2.3 นักเรียนไดรับความรูในกติกาใหมๆ และการพัฒนาทักษะท่ีถูกตอง  
  3.2.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รูแพ รูชนะ รูอภัย มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาชนิด
กีฬาและกติกาของสังคมได 
  3.2.5 สถานศึกษาใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อ ทําใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนปองกันการ
ทะเลาะวิวาทและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาไดอยางดี 
4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  นักเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดแสดงออกทางดานความ 
สามารถ ดานกีฬา และเปนการสนับสนุนใหไดออกกําลังกาย  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทางดานรางกายตลอดท้ังการ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  สําหรับนักเรียน นักกีฬาทุกคน 
5. สถานท่ีดําเนินการ  สนามกีฬากลางจังหวัดรอยเอ็ด  อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
6. วิธีดําเนินการ  6.1 จัดทําโครงการและนําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
              6.2 แตงตั้งคณะกรรมการ /จัดประชุมเตรียมการ 
              6.3 ประชาสัมพันธขอความรวมมือสถานศึกษาในสังกัด  ใหดําเนินงานตามโครงการ  
              6.4 สถานศึกษาดําเนินการคัดเลือกตัวแทนของสถานศึกษา โดยยึดระเบียบการแขงขัน ประเภทกีฬา
และรุนอายุ ตามท่ีคณะกรรมการแขงขันระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด กําหนด 
             6.5 สถานศึกษาสงตัวแทน/ทีมกีฬา เขาแขงขันระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด 
             6.6 ประเมินผล  สรุปผลการแขงขันกีฬาและรายงาน  เตรียมทีมเขาแขงขัน  ตอไป 
7. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ     
 

กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา 

แตงตั้งคณะกรรมการ  กําหนดรูปแบบ 
และแนวทาง การดําเนินงาน 

   
  

แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินการการแขงขัน
กีฬา สพฐ. รอยเอ็ด เกมส 

   
  

 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน       

8. วงเงินของโครงการ      จํานวนท้ังสิ้น    200,000  บาท    (สองแสนบาทถวน)  
9. รายละเอียดการใชงบประมาณ  
ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 คาใชสอย 150,000  
2 คาตอบแทน 50,000  

รวม 200,000  
หมายเหตุ   ถัวจายตามจริงทุกรายการ 
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10. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
คณะกรรมการ กําหนดรูปแบบ และ
แนวทางการดําเนินงาน จัดเตรียม
ดําเนินการแขงขันกีฬา  
ประจําปการศึกษา 2564 

200,000 - - 200,000 - 

รวม 200,000 - - 200,000 - 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  11.1 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ รางกายท่ีแข็งแรง รวมท้ังการพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม                  
และความมีระเบียบวินัย 
 11.2 นักเรียนมีสวนรวมในการแขงขันกีฬาชนิดตางๆ ท่ีกําหนดและมีประสบการณทางดานกีฬามากข้ึน  
 11.3 นักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 11.4 ผูบริหาร ครู อาจารย ตื่นตัวและเขาใจในคุณคาของกีฬามากข้ึน    

12. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา ทางดานรางกาย แบบสํารวจ 

แบบสัมภาษณ ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนประสบผลสําเร็จทางดานกีฬา รอยละ 100 
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ช่ือโครงการ  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                ปการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทรัพยากรมนุษย                                                            
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดคลองนโยบาย สพฐ.ขอท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน                                         
                                        และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
สอดรับกลยุทธ  สพม.รอ นโยบายท่ี 1 กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และสงเสริมผูเรียนให   
                                                             เปนพลเมืองดีชองชาติและเปนพลโลกท่ีดี  
ผูรับผิดชอบ    นางสาวธาริณี  มลารวม และ นางเนตรยา   พลสมัคร 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ    สิงหาคม – กันยายน  2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดใหนอยลง ประเด็นการประเมินใหมีความกระชับ และสะทอนถึง
คุณภาพอยางแทจริง กําหนดเกณฑและรายการประเมินในลักษณะองครวม ( holistic) เนนการประเมินตามสภาพ
จริงท่ีไมยุงยาก เพ่ือลดภาระการจัดทําเอกสารท่ีใชในการประเมินปรับกระบวนทัศนในการประเมินท่ีมีเปาหมาย
เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือใหโรงเรียนใชเปนหลัก
ในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานและวิธีการ ประเมิน มี
ความสัมพันธ และเก่ียวของกับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สํานักทดสอบทางการศึกษา จึงไดปรับเกณฑและแนวทางการประเมินเพ่ือคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมิน
ดังกลาว พรอมท้ังมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียน เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564  กอนสงผลการประเมินใหศูนยประสานงานการ
คัดเลือกระดับจังหวัดดําเนินการตอไป นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
จึงจัดใหมีโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ปการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ในครั้งนี้ข้ึน  
2.  วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปรงใส 
และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
      2.2 เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีเรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษาดีเดน  
      2.3 เพ่ือกระตุนสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  
3.  เปาหมาย 
   เชิงปริมาณ 

      - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดรอยเอ็ด 
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      - สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัด
รอยเอ็ด   
     เชิงคุณภาพ 

      - คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให
ไดขนาดละ 1 คน   - คัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ใหไดขนาดละ 1 แหง  
4. รายละเอียดการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชาสัมพันธโครงการใหสถานศึกษาทุกสังกัดทราบ สิงหาคม 2564  
 
 
นางสาวธาริณี  มลารวม   
นางเนตรยา  พลสมัคร 
 

2 ขออนุมัติโครงการ สิงหาคม 2564 

3 รับสมัครนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมิน กันยายน 2564 

4 แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน กันยายน 2564 

5 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการประเมิน กันยายน 2564 

6 ดําเนินการประเมิน กันยายน 2564 คณะกรรมการ 

7 สรุปผลการประเมิน ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
   5.1 หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
      5.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ดท่ีสมัครเขารับการประเมิน 
6.  งบประมาณ 
     จากเงินงบประมาณ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2564  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนงานพ้ืนฐานดาน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับ
โรงเรียนปกติ งบดําเนินงานเพ่ือดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 

7.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการ  1,000  1,000 
2 ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 6,000 1,000  7,000 
3 สรุปผลการประเมิน  1,000 1,000 2,000 

รวมท้ังสิ้น 6,000 3,000 1,000 10,000 

หมายเหตุ : งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 
8. กําหนดระยะเวลาดําเนินการ     เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 
9. ผลการท่ีคาดวาจะไดรับ 
    9.1 การดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป
การศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล  
    9.2 นักเรียนท่ีเรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดีเดน ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ 
    9.3 สถานศึกษามีความตื่นตัวในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน   
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โครงการ   การอบรมเชิงปฏิบัติการคายภาวะผูนํา(สภานักเรียน) 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 4   ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา  
สอดรับนโยบาย สพฐ. ท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                                 และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และสงเสริมผูเรียนใหเปนพลเมืองดี                                                            

                                              ของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวธาริณี มลารวม และ นางสาวเพ็ญพักตร  สังวิบุตร 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดใหมีการดําเนินโครงการสภานักเรียนมา   อยาง
ตอเนื่อง เพ่ือพัฒนานักเรียนใหไดเรียนรู บทบาทหนาท่ีตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย    ทรงเปน
ประมุข ตระหนักถึงความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและอยูรวมกันอยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับคานิยมไทย 12 ประการ เปนวิถีท่ีสภานักเรียนไดปฏิบัติอยู
แลว ใหมองเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ตามมาตรการในการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทําความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษาใหเขาใจบทบาทหนาท่ี การทํางานของ  สภานักเรียน และพัฒนาครู
ผูดูแลสภานักเรียนใหเปนผูมีความรู ความเขาใจและสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได พรอมท้ังใหทุก
โรงเรียนมีสภานักเรียนและดําเนินการอยางเขมแข็งยั่งยืน 
 เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุนใหสภานักเรียนท่ีไดรวมกิจกรรมพัฒนาตนเองดานการเปนผูนํา และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดวยกิจกรรมสภานักเรียนอยางตอเนื่อง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
จึงไดจัดทําโครงการคายภาวะผูนํา(สภานักเรียน) ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
     1.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนแกนนําสภานักเรียนไดรับองคความรูเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะนําสูการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยใหยั่งยืน 
 2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนแกนนําสภานักเรียนแตละโรงเรียน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทํางานของ
สภานักเรียนระหวางกัน 
3. เปาหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ   
        นักเรียนแกนนําสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
จํานวน 60 โรงเรียน ๆละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 60 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนแกนนําสภานักเรียนไดรับองคความรูเพ่ิมข้ึน สามารถนําไปขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน

โรงเรียนอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ และนําประสบการณไปประยุกตใชไดจริง     
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
  หองประชุมอินทนิล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  
5. วิธีดําเนินการ 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/12-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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5.1 จัดทําโครงการและนําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
   5. 2 แตงตั้งคณะกรรมการ / จัดประชุมเตรียมการ 
   5. 3 ดําเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการคายภาวะผูนํา(สภานักเรียน) 

5.4 สรุปผลการดําเนินโครงการฯ และรายงานสวนท่ีเก่ียวของ 
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

 ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

 ก.พ.  
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

 มิ.ย. 
 64 

 ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. เสนอโครงการ    
    เพ่ือขออนุมัติ 

 
   

            
 กลุมสงเสริม

การจัด
การศึกษา 2. แตงตั้งเจาหนาท่ี 

   และคณะกรรมการ 
   ดําเนินการ/ 
   เชิญวิทยากร 

         

 

   

 
 

3. ดําเนินการอบรม                  

4. สรุป ประเมินผล 
    และรายงานสวนท่ี 
    เก่ียวของ 

               
 

7. งบประมาณโครงการ   ท้ังหมด  20,000  บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ   
ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1. คาใชสอย 12,000  

- คาอาหารกลางวัน, คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม 

12,000 จํานวน 80 คนๆละ 150 บาท 

2. คาตอบแทน 6,400  
- คาพิธีเปด 
- คาวิทยากร 
-คาพาหนะ 

3,000 
2,400 
1,000 

คาตอบแทนบรรยายพิเศษ 
คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 1 คน 4 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

3. คาวัสดุ 1,600  
-ปาย 500  ปายงานประชมุ 
-คาจัดทําเกียรติบัตร /รายงานผล 1,100    

หมายเหตุ   ท้ังหมด  20,000  บาท (สองหม่ืนบาทถวน)   งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 
9. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น 

กิจกรรมอบรมฯ   20,000    20,000   
รวม   20,000    20,000   
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10. การประเมินผล    

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละ100 ของสถานศึกษาในสังกัด ไดรวมกิจกรรมคายภาวะผูนํา 
(สภานักเรียน) 

การตรวจนับ บัญชีลงเวลา 

2. รอยละ100 ของสถานศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมคายภาวะผูนํา 
(สภานักเรียน) มีการบริหารจัดการสภานักเรียนในสถานศึกษาและนําไป
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การรายงานผล แบบรายงาน 

 11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 นักเรียนแกนนําสภานักเรียนไดรับองคความรูเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน
โรงเรียน อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยใหยั่งยืน 
 11.2 นักเรียนแกนนําสภานักเรียนแตละโรงเรียน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทํางานของสภา
นักเรียนระหวางกัน 
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ช่ือโครงการ    การพัฒนาโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste School) สูชุมชนอยางย่ังยืน                        
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี  11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอ 12  ดานการศึกษา 

สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายยอดรัก  บุรวัฒน  นางสาวธาริณี  มลารวม  นางเอมอร ภูคงน้ํา และคณะ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ     พฤศจกิายน 2563 – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดดําเนิน
โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste School) ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการสราง
เครือขายสถานศึกษา ท่ีดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพ่ือสงไป
กําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา รวมท้ังสราง
ระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา 
ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน  เพ่ือมุงสูสถานศึกษาปลอดขยะอยางแทจริง  และขยายผล
ตอจนกลายเปนสังคม รีไซเคิล เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะท่ีตนทาง 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗  จึงดําเนินโครงการสิ่งแวดลอมสวยดวยสองมือ
เรา เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการ
จัดการขยะ  
2. วัตถุประสงค 

2.1 สรางวินัยและจิตสํานึกดานการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE  School) 
  2.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูดานการจัดการขยะ ใหไดมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมในดานการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร (Zero Waste) การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเชื่อมโยงกับทักษะชีวิตและนําไปใชชีวิตประจําวันโดย
นักเรียนจะเรียนรู ดานการจัดการขยะในชวงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู (รวมกับ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม : Green Office) 

2.4 เพ่ือประกาศยกยองเชิดชูโรงเรียนในสังกัด ท่ีทําประโยชนตอสังคมในดานการจัดการขยะ การลด การ
แยก และนํากลบัมาใชใหม และสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
     2.6 สงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพ่ือประกวดและประชาสัมพันธในการสนับสนุนการจัด กิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู เพ่ือกระตุนการดําเนินงานดานการจัดการขยะของโรงเรียนอยางแพรหลาย 
3. เปาหมาย   

ดานปริมาณ 

 1. รอยละ 100 นักเรียน ครู ผูบริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค มีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ปรับ
สมดุลดานความหลากหลายทางชีวภาพและมีการปรับพฤติกรรมดานการบริหารจัดการขยะ 
         2. รอยละ 100 โรงเรียน  นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอยางถูกวิธี   
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         3. รอยละ 100 ของโรงเรียนท่ีมีการคัดแยกขยะ ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  ครบทุกโรงเรียน 
       4. รอยละ 100 ของโรงเรียน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีการลดปริมาณขยะใหเหลือ 1 
กิโลกรัม ตอ คน ตอวัน 

ดานคุณภาพ 
       1. รอยละ 100 ของโรงเรียน สามารถนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน  
      2. รอยละ 100 ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรูดานการจัดการขยะในสาระการ
เรียนรูแกนกลางท่ีเก่ียวของ 
          3. รอยละ 100 ของโรงเรียน มีการบูรณาการเรื่องการจัดการเรียนรูดานการจัดการขยะในสาระการเรียนรู
ดานการจัดการขยะ ดวยรูปแบบการ LCA 

4. รอย 100 ของโรงเรียนตนแบบและนํารองนักเรียนผูนําเยาวชนดานการจัดการขยะสามารถขยาย
เครือขาย และเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

6. โรงเรียนและครูผูสอนมีสื่อและผลการปฏิบัติท่ีดีใชในการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  

1. บูรณาการการบริหารจัดการขยะ ดานความปลอดภัยตอสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา
และชุมชน 

2. การนําขยะไปใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑ อยางเหมาะสม คุมคา 
3. การลดปริมาณการสรางขยะเหลือ ๑ กิโลกรมั/คน/วัน  และนําขยะท่ีเกิดข้ึนกลับมาใชใหม 0.6 

กิโลกรัม/คน/วัน 
5. สถานท่ีดําเนินโครงการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
6. วิธีดําเนินงาน  6.1 จัดทําโครงการและนําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 

              6.2 แตงตั้งคณะกรรมการ /จัดประชุมประชุมสรางความตระหนักและจัดตั้งชมรมสิ่งแวดลอม สพ
ม.รอ ใหกับครูผูรับผิดชอบทุกโรงเรียน 
              6.3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูการจัดการเรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษา 
              6.4 นิเทศติดตามการดําเนินการในโรงเรียน 
              6.5 ประเมินผลการดําเนินงาน/รายงานผล 
7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ              

นางเอมอร  ภูคงนํ้า 

ประชุมสรางความตระหนัก และจัดตั้ง
ชมรมสิ่งแวดลอมสพม.รอ  ใหกับครู
ผูรับผิดชอบทุกโรงเรียน 

             

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูการจัดการ
เรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษา 

             

นิเทศติดตามการดําเนินการในโรงเรียน              กลุมนิเทศฯ 
ประเมินผลการดําเนินงาน/รายงานผล              กลุมนิเทศฯ 

8. วงเงินของโครงการ ท้ังหมด  5,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  (ถัวจายทุกรายการ) 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1 คาใชสอย 5,000  
2 คาตอบแทน -  
3 คาวัสด ุ -  

รวม 5,000  

10. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูการจัดการเรียนรูบูรณาการ
สิ่งแวดลอมศึกษา 

    5,000 

รวม 5,000 0 0 0 5,000 

11. การประเมินผล 

               ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
12.1 รอยละ 90 ของโรงเรียน สามารถนําขยะมาใชให
เกิดประโยชน  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

12.2 รอยละ 90 ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมและ
การจัดการเรียนรูดานการจัดการขยะ อนุรักษ
สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพในสาระ
การเรียนรูแกนกลางท่ีเก่ียวของ 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

12.3 รอยละ 90 ของโรงเรียนตนแบบและนักเรียน
ผูนําเยาวชนดานการจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม
สามารถขยายเครือขาย และเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13.1 นักเรียน ครู ผูบริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงคและมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมีการปรับ

พฤติกรรมดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยสามารถลดขยะ เฉลี่ยคนละ 1 กิโลกรัม ตอคนตอ

วัน       13.2 โรงเรียน  นักเรียน  มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอยางถูกวิธี  สามารถแยกขยะ ตามหลัก 3Rs  ได

ทุกโรงเรียน ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตนแบบการดําเนินงานโรงเรียนอ่ืนๆ  

         13.3 ชุมชนสามารถคัดแยกขยะ ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ครบทุกโรงเรียน  โดยการสื่อสาร 

ถายทอดจากโรงเรียนสงผลใหโรงเรียนเปนตนแบบสูชุมชนตนแบบ 

       13.4 มีสื่อ งานวิจัย หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูตนแบบใหกับโรงเรียนอ่ืนๆ ใชใหเกิดประโยชน 

       13.6 โรงเรียนสามารถพัฒนาและนําขยะไปใชใหเกิดประโยชนไดหลากหลายรูปแบบสามารถนําไปใชได

จริงในชีวิต ประจาํวัน   

14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 
 ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแกไข พัฒนาและหาแนวทางเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดียิ่งข้ึน 
15. การติดตามและประเมินผล กํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
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ช่ือโครงการ    เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา    

                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   

สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี ๑  ดานการสรางความม่ันคง    

สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 

สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา  

สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี ๑  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

สอดรับกลยุทธ สพม.รอ  นโยบายท่ี 1 สงเสริมการจัดการเรียนรูการปองกันภัยคุกคามจากรูปแบบใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธาริณี มลารวม และ นางสาวเพ็ญพักตร  สังวิบุตร  

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2563 –  กันยายน 2564 
 

1 หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหง ในสังกัด 
ดําเนินการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน เพ่ือให
นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือ จากครูประจําชั้น ครูท่ีปรึกษา อยางท่ัวถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน
และองคกรท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวม ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยางตอเนื่อง โดยมุงท่ีจะ
พัฒนานักเรียนทุกระดับใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามเจตนารมณและความมุงหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดตระหนักและถือเปนหนาท่ีตองดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็ง และ
พัฒนาระบบดูชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหมีคุณภาพข้ึน และเปนการยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหารโรงเรียน 
ครู และนักเรียน ท่ีทุมเท เสียสละในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูตลอดเวลาเพ่ือใหม่ันคงและยั่งยืน อันสงผลตอ
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน สามารถชวยปองกัน และแกไขไดอยางทันเหตุการณ ตรงเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ท้ังดานความดี (ความประพฤติ) ความเกง (ความรูท่ีหลากหลาย และมี
ความสุข (การดําเนินตนตามวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม) จึงจัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดู
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เพ่ือใหสถานศึกษานําไป
เปนแนวทางในการพัฒนา ปองกันแกไขและใหความชวยเหลือนักเรียน ในกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียนในสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน         
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.1 เพ่ือใหสถานศึกษา ครูแนะแนวหรือผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สามารถให
คําปรึกษา แกนักเรียนไดเปนอยางดี เพ่ือเปนการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาใหยั่งยืน 
 ๒.2 เพ่ือใหนักเรียนแกนนํามีความรูความเขาใจ เรื่อง เพศวิถีศึกษา สามารถขยายผลใหนักเรียน              
คนอ่ืนได  
 ๒.3 เพ่ือสรางศูนยเครือขายระบบดูชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/12-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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๒.4 เพ่ือสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหสถานศึกษาและผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด    
          ๒.5 สงเสริมใหสถานศึกษา มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      
           2.6 สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผูท่ีเก่ียวของ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน และมีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน                  
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาครูผูดูแลระบบดูชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 60 คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ สงเสรมิใหสถานศึกษา มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ                       
วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน      
 ๓.๒.๒ สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผูท่ีเก่ียวของ ตระหนักถึงความสําคัญ                 
ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน และมีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน  
4. สถานท่ีดําเนินการ  หองประชุมอินทนิล สพม.รอ 
 5. วิธดีําเนินการ   5.๑ จัดทําโครงการและนําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
       5.๒ แตงตั้งคณะกรรมการ / จัดประชุมเตรียมการ 
       5.๓ ประชาสัมพันธขอความรวมมือสถานศึกษาในสังกัด  ใหดําเนินงานตามโครงการ  
       5.๔ สถานศึกษา ดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด กําหนด 

    5.๕ สรุปผลโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบดูชวยเหลือนักเรียน                  
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย 

ตค. 
63 

พย. 
63 

 ธค. 
63 

มค. 
64 

 กพ.  
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

 มิย. 
 64 

 กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ               น.ส.เพ็ญพักตร  
สังวิบุตร ๒. แตงตั้งแตงตั้งเจาหนาท่ีและ

คณะกรรมการกําหนดรูปแบบ และ
แนวทางการดําเนินงานเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาระบบดูชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 

             

 

๓. การเสริมสรางความเขมแข็ง และ
พัฒนาระบบดูชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 

              
 

๔. สรุป ประเมินผลและรายงานสวนท่ี
เก่ียวของ 
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7. งบประมาณโครงการ     ท้ังหมด  20,000 บาท   
8. รายละเอียดคาใชจายงบประมาณ   

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

 กิจกรรมท่ี ๑  ชี้แจงนโยบายโครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยวิธีการประชุม
วิดีโอคอนเฟอรเรนซ 

 กิจกรรมท่ี 2   การประเมินระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือยกระดับการดําเนินงานระบบดูแล  
                  ชวยเหลือนักเรียน แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการประเมินระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ                   
                   โรงเรียนในสังกัดท้ัง 60 โรงเรียน  

1 งบดําเนินการ 11,600  
1.1.1 คาใชสอย/คาพาหนะ 10,800  

- คาอาหารกลางวัน และคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม การประชุม
คณะกรรมการ 
-เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ (การออก
ประเมิน)  
 

6,000 
 
 
 

4,800 
 

จํานวน 20 คนๆละ 150 บาท  
ประชุมจํานวน 2 ครั้ง 
 
 
จํานวน 10 คนๆละ 240 บาท จํานวน 2 วัน 
 
 

1.1.2 คาวัสดุ 800  
- คาวัสดุ / เอกสารคูมือฯประเมิน 800   

 กิจกรรมท่ี 3   การมอบรางวัลโรงเรียนและครูท่ีบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน  
                   โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการท่ีออกประเมิน ตามกิจกรรมท่ี ๔ 

1 งบดําเนินการ 8,400       
1.1.1 คาวัสดุ 8,400   

-โลรางวัลโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
-โลรางวัลโรงเรียนขนาดใหญ  
-โลรางวัลโรงเรียนขนาดกลาง 
-โลรางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก 
-โลรางวัลสําหรับครูผูดูแลระบบ
ตามขนาดโรงเรียน 
-เกียรติบัตรพรอมกรอบเกียรติบัตร 
 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
3,600 

 
800   

 จํานวน 1 โล ราคา  1,000  บาท 
 จํานวน 1 โล ราคา  1,000  บาท 
 จํานวน 1 โล ราคา  1,000  บาท 
 จํานวน 1 โล ราคา  1,000  บาท 
 จํานวน 4 โลๆละ 900  บาท 
  
จํานวน 8 กรอบ กรอบละ 100 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 
รวมเงินทุกกิจกรรม 2-5  จํานวน ท้ังสิ้น   20,000 บาท 
9. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวมท้ังสิ้น 

 กิจกรรมท่ี 1-5   20,000 20,000 
รวม   20,000 20,000 
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๑0. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและผานเกณฑประเมินของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

๑. การสัมภาษณ 
๒. แบบเครื่องมือประเมิน
คุณภาพระบบการดูแลชวย 
เหลือนักเรียนของ สพฐ. 
๓. แบบประเมิน 

๑. การสัมภาษณ 
๒. แบบเครื่องมือประเมิน
คุณภาพระบบการดูแลชวย 
เหลือนักเรียนของ สพฐ. 
๓. แบบประเมิน 

รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเขมแข็งปลอดยาเสพติด ๑๐๐% 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1 ครูแนะแนวหรือผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีความรูและเขาใจวิธีการ
สามารถใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดเปนอยางดี ทําใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน                           
 1 1.2 นักเรียนท่ีเปนแกนนํามีความรู ความเขาใจ เรื่อง เพศวิถีศึกษา สามารถแนะนําแนวทางปองกัน และ
แนวทางแกไขปญหา ขยายผลใหนักเรียนคนอ่ืนได ทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะชีวิตท่ีดี ใน
การดํารงชีวิต อยางมีความสุขและปลอดภัย          
 1 1.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีศูนยเครือขายระบบดูชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา ซ่ึงเปนผลดีตอการพัฒนาและสรางความเข็มแข็งในการชวยเหลือนักเรียนในสังกัด 

11.4 สถานศึกษาและผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีขวัญและกําลังใจใหใน                 
การทํางานสงผลดีตอการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
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1. หลักการและเหตุผล 
  การดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา
แกผูเรียน นักเรียนในสถานศึกษาจําเปนตองไดรับการจัดการเรียนรูใหสามารถประกอบอาชีพสุจริต สามารถ
ดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียงได สามารถสรางรายไดจากการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เด็กในวัยเรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ควรจะไดรับการสงเสริมดานโภชนาการใหนักเรียนไดรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับวัย ซ่ึง
จะทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ สติปญญาดี อาหารจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีนักเรียนจะตองไดรับ
ประทานอาหารท่ีมีประโยชนครบท้ัง 5 หมู ปจจุบันผัก ท่ีนํามาใชปรุงอาหาร ในครัวเรือนเปนผักท่ีจัดซ้ือจาก
ทองตลาดบางครั้งอาจปนเปอนสารพิษและยาฆาแมลง  

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เห็นความสําคัญของการดํารงชีวิต จึงไดทํา
โครงการอ่ิมทอง สมองใส ปลูกผัก 5 อยาง 2 สัตวเลี้ยงเปนอาหาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริม
ใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ปลอดสารพิษ ครบท้ัง 5 หมู 
 2.2 เพ่ือลดรายจายภายในครอบครัวและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 2.3 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
3. เปาหมาย 

3.1 ผลผลิตจํานวน 50% ใชประกอบอาหารในครัวเรือน 
3.2 ผลผลิตจํานวน 25% แบงปนจายแจก แลกเปลี่ยน ภายในโรงเรียน 
3.3 ผลผลิตจํานวน 25% นําไปจําหนายในโรงเรยีนและชุมชน   

4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  นักเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  รอยเอ็ด มีอาหารท่ีมีประโยชน
รับประทาน และเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
  1. แปลงเกษตรโรงเรียน 
 2. แปลงเกษตรและครอบครัว/ชุมชน  
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการและนําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 

ช่ือโครงการ  อ่ิมทอง สมองใส ใสใจ วิถพีอเพียง  

สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 

 

สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 2 จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพตามความ      
                                               ถนัดและความสนใจของตนเอง 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยอดรัก  บุรวัฒน  นางสาวธาริณี  มลารวม  นางเอมอร ภูคงน้ํา และคณะ                                                     
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ   ธันวาคม 2563 –  มกราคม 2564 
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  6.2 แจงสถานศึกษาในสังกัดดําเนินตามโครงการ 
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการ /เพ่ือกําหนดเกณฑการประเมินหลังโรงเรียนดําเนินการตามโครงการ  
6.4 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย  

  6.5 ประเมินการดําเนินงานของโรงเรียน มอบโลรางวัลและเกียรติบัตร 
6.6 ประเมินและรายงานผลของโครงการ 

7. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ     
 

กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา 

แตงตั้งคณะกรรมการ/จัดประชุมเตรียมการ
เพ่ือกําหนดเกณฑการประเมิน 

   
  

แจงโรงเรียนดําเนินการตามโครงการ      

ประเมินโครงการมอบโลรางวัลและเกียรติบัตร      

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน      

8. วงเงินของโครงการ  จํานวนท้ังสิ้น  150,000  บาท    (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน)  
9. รายละเอียดการใชงบประมาณ  

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1 คาใชสอย 100,000  
2 คาตอบแทน 50,000  

รวม 150,000  
หมายเหตุ   ถัวจายตามจริงทุกรายการ 
10. แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ดําเนินการจัดเตรียมวสัด ุ 150,000 - - 150,000 - 
รวม 150,000 - - 150,000 - 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  11.1 เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ปลอดสารพิษ ครบท้ัง 5 หมู 
 11.2 เพ่ือลดรายจายภายในครอบครัวและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 11.3 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณการประกอบอาชีพทางการเกษตร   
12. การประเมินผล 
  12.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมโครงการ การปลูกผักปลอดสารพิษ 

12.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็กในการทําโครงการ การปลูกผักปลอดสารพิษ 
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ช่ือโครงการ การแขงขันกีฬากีฬาฟุตบอลนักเรียนรุนอายุ 18 ป ชิงชนะเลิศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                มัธยมศึกษา  รอยเอ็ด  ประจําป  2564  “มัธยมศึกษา สพม.รอ ลีกคัพ  2021  ครั้งท่ี 2  
                ประจําป 2564” (1th The Secondary Educational Service Area Office 27 League  
                Cup 2021 )  “1th  SESAO 27 League Cup 2021” 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12  ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดรับ กลยุทธ สพม.รอ  นโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยอดรัก บุรวัฒน นางสาวธาริณี  มลารวม นางเอมอร ภูคงน้ํา และคณะ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ    วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  รวมกับสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาสํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  รอยเอ็ด  ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน รุนอายุ 18 ป ชิงชนะเลิศ 
สพม.รอ  ประจําป  2564  “มัธยมศึกษา สพม.รอ ลีกคัพ  2021  ครั้งท่ี 1 ประจาํป 2564” (1th The 
Secondary Educational Service Area Office 27 League Cup 2021 )  “1th  SESAO 27 League Cup 
2021”  เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดพัฒนาทักษะดานกีฬาฟุตบอล ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพกับผูเรียนเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ  ใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีอารมณสุนทรีย
กับการเลนกีฬา  พัฒนาและสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถดานกีฬาฟุตบอลอยางเต็มศักยภาพ  เพ่ือเปดโอกาสและ
สงเสริมให เยาวชนนักเรียนท่ีมีทักษะทางดานกีฬาฟุตบอล ไดมีโอกาสรวมการแขงขัน และสามารถพัฒนาทักษะ
ฟุตบอลใหดียิ่งข้ึนไป  และสงเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยของผูเรียนใหแข็งแรง มีความสามัคคีรวมแรมรวมใจ 
รวมเชียร และพัฒนาทักษะดานกีฬาฟุตบอลตอยอดสูความเปนเลิศ  ใหเปนคนเกง  คนดี  สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  รวมกับสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  จึงดําเนินงานโครงการดําเนินในปการศึกษา 2564  ระหวางวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2564  ถึง  20  ธันวาคม 2564  
2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปดโอกาสและสงเสริมให  เยาวชนนักเรียนท่ีมีทักษะทางดานกีฬาฟุตบอล ไดมีโอกาสรวม 
การแขงขัน และยังสามารถพัฒนาทักษะฟุตบอลใหดียิ่งข้ึน 
 2.  เพ่ือใหผูบริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดรับการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ  
 3.  เพ่ือสรางความสามัคคี  มีสุนทรียภาพดานกีฬา  และพัฒนาทักษะดานกีฬาฟุตบอลสูความเลิศตอไป   
4. เปาหมาย 

 4.1  ดานปริมาณ    
  4.1.1  ผูบริหารสถานศึกษาในสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จํานวน 60 คน 
     4.1.2  ครู และบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  รอยเอ็ด  จํานวน  
800  คน 
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      4.1.3  นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  รอยเอ็ด   จํานวน  20,000  คน 
 4.2  ดานคุณภาพ  

  4.2.1  ผูบริหารสถานศึกษา  รอยละ 95 มีความรูความเขาใจใหการสนับสนุนการจัดการแขงขันและ
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ   
  4.2.2  ครู และบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 95  มีทักษะผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ 
  4.2.3  นักเรียน  รอยละ 95 รวมแขงขัน  รวมเชียร มีสุนทรียภาพดานกีฬาและมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ 
5.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผูรับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ จัดทํา
รางระเบียบการแขงขัน 
3. กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 

10 พ.ค.64 
 

- 
- 
- 

นายประเสริฐ   
วิวาสุขุ  และคณะ 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

ข้ันเตรียมการ 
1.ประกาศรับสมัครทีมเขารวมการแขงขัน 
ติดตอประสานงาน ประกาศ สพม.รอ 
และสมาคมครูสุขศึกษาฯ 
2.  ประชุมผูจัดการทีม ช้ีแจงระเบียบ 
และวิธีการดําเนินการจัดการแขงขัน 
3. จัดโปรแกรมการแขงขัน  
4. ดําเนินการแขงขันตามโปรแกรม 
5. พิธีมอบรางวัลและถวยรางวัล 
-  เงินรางวัลท่ี 1-3 ชมเชยท่ี 4-6  
- ถวยรางวัล  6 ใบ 
- โลรางวัลดีเดน 4 ใบ 

 
1-30 มิ.ย.64 

 
 
1-10 ก.ค..64 

 
 

10-15 ก.ค.64 
20 ก.ค.63- 
20 ธ.ค.64 

15-20 ธ.ค.64 

 
- 
 
 
 

1,000 
 

50,000- 
 

150,000 
18,000 
5,000 

 
ฝายสงเสริมฯ  

และคณะ 
 
 

ฝายสงเสริมฯ  
และคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ

แขงขัน 
 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

สังเกต 
ตอบแบบสอบถาม 
การประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

- 
- 

คณะกรรมการฝาย
ประเมินผล 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1.  สรุปผลการประเมินผลจากการสังเกต  
และการตอบแบสอบถาม 
2.  สรุปสถิติรายงานนายกสมาคมทราบ 
และรายงาน สพม.รอ 

25-31ธ.ค.64 500- 
 

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน  
และคณะ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ    วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564  

6.  สถานท่ีดําเนินการ สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวธาริณี  มลารวม,นายนพดล  ศรีระกิจ,นายดุสิต สามิบัติ, 
นายประเสริฐ  วิวาสุขุ  และสมาคมสุขศึกษาและพลศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
8.  งบประมาณท่ีใช เงินงบประมาณ 234,500 บาท (สองแสนสามหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน) 
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รายละเอียดงบประมาณ  ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ 

1. ประชุมผูจัดการทีม - - 1,000 - 1,000  
 
 
 
น.ส.ธารณิี  มลารวม 
นายประเสริฐ  วิวาสุขุ 

2. ดําเนินการจัดการแขงขัน - 25,000 25,000 - 50,000 
3. มอบรางวัลและถวย 
-  รางวัลท่ี 1 
- รางวัลท่ี 2 
- รางวัลท่ี 3 
รางวัลชมเชย 
- รางวัลท่ี 4 
- รางวัลท่ี 5 
- รางวัลท่ี 6 
ถวยรางวัล 
-  รางวัลท่ี 1 
- รางวัลท่ี 2 
- รางวัลท่ี 3 
- รางวัลท่ี 4 
- รางวัลท่ี 5 
- รางวัลท่ี 6 
โลรางวัลดีเดน 5 โล 

 
50,000 
40,000 
30,000 

 
12,000 
10,000 
8,000 

 
8,500 
4,000 
3,000 
1,000 
1,000 
1,000 
5,000 

  
 

  
50,000 
40,000 
30,000 

 
12,000 
10,000 
8,000 

 
8,500 
4,000 
3,000 
1,000 
1,000 
1,000 
5,000 

สรุปรายงาน 500    500  
รวม 183,500 25,000 26,000 - 234,500  

9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา มีความพึงพอใจ 
2. ครู  บุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจและพอใจในวิธีการ
ดําเนินการจัดการแขงขัน 
3. นักเรียนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและพึงพอใจในวิธีการดําเนินการ
จัดการแขงขัน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกต และสอบถาม 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกต และสอบถาม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
1)  ผูบริหารสถานศึกษา  รอยละ 95 มีความรูความเขาใจใหการสนับสนุนการจัดการแขงขันและมีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ   
2)  ครู และบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 95  มีทักษะผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพพลานามัย

สมบูรณ  
3)  นักเรียน  รอยละ 95 รวมแขงขัน  รวมเชียร มีสุทรียภาพดานกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ   
4)  นักเรียนนักกีฬารอยละ 80  สามารถพัฒนาทักษะดานกีฬาฟุตบอลตอยอดไปสูระดับท่ีสูงข้ึน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 
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ช่ือโครงการ   รณรงค ปองกัน แกไขปญหา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ี    
                 การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”       
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย   
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 1๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี ๑๑ ดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ    
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี ๖ การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
สอดรับนโยบาย สพม.รอ  นโยบายท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบ   นายยอดรักษ  บุรวัฒน , นายพรมมา  พันธภิบาล และคณะ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 

๑.หลักการและเหตุผล  
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔) เนนปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝงคานิยมการตอตานและ
รังเกียจพฤติกรรมการทุจริตและไมเปนธรรมในสังคมทุกรูปแบบ มีการประเมินความโปรงใสในองคกรภาครัฐเปน
ประจําทุกป และไดเสนอวา การสงเสริมการศึกษาเพ่ือสรางเยาวชนใหเปนสุจริตชน ทุกภาคสวนตองรวมกัน
สนับสนุนสงเสริมใหนโยบายการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุงสรางคนเกง คนดี 
ดํารงชีวิตสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมท่ีมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศใหกาวหนาอยางม่ันคง รวมท้ังการแกปญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศชาติอยางยั่งยืน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาของเยาวชนสวนใหญของ
ประเทศ ใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางจริงจัง 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ในฐานะท่ีเปนหนวยงานดานการศึกษา                    
ไดตระหนักถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตดังกลาว ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด                   
และเพ่ือเปนการรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สุจริต” รวมท้ังเปนการสนองยุทธศาสตรชาติและวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกความ
ซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหกับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน ทุกคน จึงไดจัดทําโครงการรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
“เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” นี้ข้ึน   
๒.วัตถุประสงค 
   ๑. เพ่ือใหผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๒. เพ่ือปลูกฝงใหผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สุจริต” คือ 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางเพียงพอและจิตสาธารณะ  
  ๓. เพ่ือใหตัวแทนนักเรียน “ป.ป.ช.นักเรียน สพม. รอ” ดําเนินการสรางเครือขายการมีสวนรวมใน
การปองกันและตอตานการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน 

๔. เพ่ือสรางเครือขายปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”     
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  ๕. เพ่ือประเมินการดําเนินงานรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” 
  ๖. เพ่ือสนองยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน 
  ๓.๑ กลุมเปาหมายหลัก   
        ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด   
  ๓.๒ กลุมเปาหมายรอง  
        โรงเรียน ผูปกครองนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด และ
ประชาชนท่ัวไป  
๔.ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  ๔.๑ สัดสวนการทุจริต ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีจํานวนลดลง 
  ๔.๒ รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงการปองกันและปราบปราม การทุจริต  
  ๔.๓ มีระบบขอมูลการปองกันและปราบปรามการทุจริต “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
สุจริต”  
  ๔.๔ การรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาล “เขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” ในและนอกสถานศึกษา 
  ๔.๕ มีการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดานการปองกันและปราบปราม                    
การทุจริต  
  ๔.๖ มีการสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในและนอกสถานศึกษา  
๕.สถานท่ีดําเนินการ 
  ๕.๑ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน ๖๐ แหง 
  ๕.๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
๖.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  ๖.๑ จัดทําโครงการและนําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการ / จัดประชุมเตรียมการ  
  ๖.๓ ประชาสัมพันธขอความรวมมือสถานศึกษาในสังกัด  ใหดําเนินงานตามโครงการ  
  ๖.๔ กลวิธีการปองกัน  
        ๖.๔.๑ การรณรงคประชาสัมพันธใหความรู ในเรื่องรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”  แกกลุม เปาหมาย 
ท้ังผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบปายประชาสัมพันธและนิทรรศการ  
    ๖.๔.๒ สงเสริมใหมีการบูรณาการกับชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือปองกัน แกไขปญหาและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
   ๖.๔.๓ การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เชน กิจกรรมคาย
คุณธรรมหรือกิจกรรมนั่งสมาธิ และการเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน 
   ๖.๔.๔ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สรางพ้ืนท่ีเชิงบวก เพ่ือสงเสริม ใหนักเรียน   
ทํากิจกรรมทางเลือกท่ีสรางสรรคตางๆ ท่ีตนเองสนใจ 
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  ๖.๕ กลวิธีการแกไข  
   ๖.๕.๑ กําหนดแผนและมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”  
   ๖.๕.๒ กลุมเปาหมาย เพ่ือปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”  
   ๖.๕.๓ การจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
   ๖.๕.๔ สถานศึกษา ดําเนินการรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” กําหนด 
   ๖.๕.๕ สรุปผลโครงการรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” และรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด 

๗.วิธีดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

นายยอดรักษ  บุรวัฒน  
นายพรมมา  พันธภิบาล   

และคณะ 

๒ 
แตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดรูปแบบ และแนวทาง  การดําเนินงาน
รณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สุจริต” 

ต.ค. ๒๕๖๓ –  มี.ค. 
๒๕๖๔ 

๓ 
ประชุมเตรียมความพรอม ต.ค. ๒๕๖๓ –  ม.ีค.  

2๕๖๔ 

๔ 
ออกแบบกิจกรรมสอดแทรกใหความรูเก่ียวกับการรณรงค ปองกัน แกไข
ปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล  “เขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” ในรูปแบบตางๆ 

ต.ค. ๒๕๖๓ –  ก.ย. 
๒๕๖๔ 

๕ 
จัดกิจกรรมรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” ในแต
ละอําเภอ / สหวิทยาเขต    

ต.ค. ๒๕๖๓ –  ก.ย. 
๒๕๖๔ 

๖ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ม.ค. ๒๕๖๔ –  ก.ย. 

๒๕๖๔ 

๗ 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสราง
คุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด สุจริต”   

ม.ค. ๒๕๖๔ –  ก.ย. 
๒๕๖๔ 
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๘.แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน หนวย ต.ค.๖๓ 

ต.ค.๖๓–
มี.ค.๖๔ 

ต.ค.๖๓–
ก.ย.๖๔ 

ต.ค.๖๓–
ก.ย.๖๔ 

ม.ค.๖๔-  
ก.ย.๖๔ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ        

นายยอดรักษ  บุรวัฒน  
นายพรมมา  พันธภิบาล 
และคณะ 

๒. แตงต้ังคณะกรรมการ กําหนดรูปแบบ 
และแนวทางการดําเนิน งานรณรงค 
ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” 

   

  

  

๓. ประชุมเตรียมความพรอม        
๔. ออกแบบกิจกรรมสอดแทรกใหความรู
เกี่ยวกับรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด สุจริต” ในรูปแบบตางๆ 

    

 

  

๕. จัดกิจกรรมรณรงค ปองกัน แกไข
ปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” ในแตละ
อําเภอ / สหวิทยาเขต    

    

 
  

๗. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล                           
การดําเนินโครงการ 

      
 

๔. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ        

 ๙.  งบประมาณ จํานวน ๒๕๕,๘๐๐ บาท (-สองแสนหาหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน-) รายละเอียด ดังนี้  

 ๑๐.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวมท้ังสิ้น 
แตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดรูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินงานรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  “เขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สุจริต”        

 ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 

ดําเนินการดําเนินงานรณรงค ปองกัน แกไขปญหา และ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”                            

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๕,๘๐๐ ๒๓๕,๘๐๐ 

รวม  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๕,๘๐๐ ๒๕๕,๘๐๐ 
  หมายเหตุ   ถัวจายตามจริงทุกรายการ 
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๑๑.  รายละเอียดประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม  (ถัวจายตามจริงทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
งบประมาณ รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรมท่ี ๑  รณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   
                  “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สุจริต”                            

๑ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ     

๒ 

แตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดรูปแบบ และแนวทางการดําเนินงานรณรงค ปองกัน 
แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” 
 - คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ จํานวน ๒๐ คน 
(๒๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๒ ครั้ง= ๘,๐๐๐ บาท)  

 
 
 

 

 
 

๘,๐๐๐ 

 

 

๘,๐๐๐ 

๓ 

ดําเนินงานรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”     
- คาตอบแทนวิทยากร , คณะกรรมการ  
- คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๖๐ โรงเรียนๆละ ๒ คน และ
คณะทํางาน จํานวน ๒๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑๔๐ คน                                         
(๒๕๐ บาท x ๑๔๐ คน x ๑ วัน = ๓๕,๐๐๐บาท)  
- คาวัสดุ / เอกสาร  

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

 
 
 

๓๕,๐๐๐ 

 

 

 

 
๓๐,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 

๔ 

สรุปผล / รายงานผลการดําเนินงานรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
สุจริต”  
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ                                 
  จํานวน ๑๐ คน (๒๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ ครั้ง = ๑,๐๐๐บาท) 
- คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน ๕ คน 
  (๒๐๐ บาท x ๑ ครั้ง x ๕ คน = ๑,๐๐๐ บาท) 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 

 

๒,๐๐๐ 
 

 
 

๓,๐๐๐ 

รวม ๑๖,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๙๑,๐๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๒  การอบรมปฏิบัติธรรมผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                  มัธยมศึกษา เขต ๒๗   

๑  

   ประชุมคณะทํางานการอบรมปฏิบัติธรรมผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ                  

จํานวน ๒๐ คน (๒๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ ครั้ง = ๔,๐๐๐ บาท) 

 
 
 

 

 
 

๔,๐๐๐ 

 
 
 
 

 

 
๔,๐๐๐ 

๒ 

   การอบรมปฏิบัติธรรมผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด    
   ๑. สหวิทยาเขตในสังกัด 
- ๗ สหวิทยาเขต (๕,๐๐๐ บาท x ๗ สหวิทยาเขต = ๓๕.๐๐๐ บาท)  
- คาพาหนะ (เหมาจายชดเชยนํ้ามัน กม. ๔ บาท) 
- คาเบ้ียเลี้ยง จํานวน ๑๐ คน (๒๔๐ บาท x ๑๐ คน x ๗ ครั้ง                         
= ๑๖,๘๐๐ บาท)  

 
 
 
 
 

๑๖,๘๐๐ 

 
 
 

๓๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 

๑๓๑,๘๐๐ 
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   ๒. บุคลากรปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  
จํานวน ๗๐ คน   

๖๐,๐๐๐ 
 

๓ 

     สรุปผล / รายงานผลการดําเนินงานการอบรมปฏิบัติธรรมผูบริหาร  ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ                                 
  จํานวน ๑๐ คน (๒๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ ครั้ง = ๒,๐๐๐บาท) 
- คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน ๕ คน 
  (๒๐๐ บาท x ๑ ครั้ง x ๕ คน = ๑,๐๐๐ บาท) 

 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

 

 
๓,๐๐๐ 

รวม ๑๗,๘๐๐ ๑๒๑,๐๐๐  ๑๓๘,๘๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๓ ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗  สุจริต”   

๑ 

     ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล                                  
“เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สุจริต”    
- ประชุมคณะกรรมการประเมิน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ                   

จํานวน ๒๐ คน (๒๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ ครั้ง = ๔,๐๐๐ บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
 
 
 

 

๔,๐๐๐ 

๒ 

     ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”   
- คาของท่ีระลึก / คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม    
- คาถายเอกสารเครื่องมือประเมิน และเอกสารสรุปผลการประเมิน    

 
 

 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๓ 

     ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน / รายงานผลคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”                                                                                      

- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ                    

จํานวน ๑๐ คน (๒๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ ครั้ง = ๒,๐๐๐ บาท) 

 
 
 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

 

 
๒,๐๐๐ 

รวม  ๑๖,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ 

๑๒. ความพรอมของโครงการ 
     โรงเรียน บุคลากรและนักเรียน มีประสบการณและมีความพรอม 
     เครื่องมือมีความพรอมและดําเนินการไดทันที 
๑๓. องคกร ภาคีเครือขาย 

๑๓.๑ สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   
๑๓.๒ ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

๑๔. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๔.๑ ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

๑๔.๒ สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ มีความเขมแข็ง 
ในการรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต”   
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   ๑๔.๓ ผูปกครองและประชาชนท่ัวไป รับรูขอมูลการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๑๔.๔ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด ตื่นตัวและเขาใจการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสามารถนําความรูไปพัฒนาและตอ
ยอดได            ๑๔.๕ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีเครือขายปองกัน แกไขปญหาและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” 
 ๑๔.๖ ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางเพียงพอและจิตสาธารณะ  
 ๑๔.๗ ตัวแทนนักเรียน “ป.ป.ช.นักเรียน สพม.รอ” ดําเนินการสรางเครือขายการมีสวนรวม          
ในการปองกันและตอตานการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑๕. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต  
(Outputs) 

๑. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
นําไปสูการพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด  ไดรับการปลูกฝงใหเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด สุจริต” คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางเพียงพอและจิตสาธารณะ  
๓. มีตัวแทนนักเรียน “ป.ป.ช.นักเรียน สพม.รอ” ดําเนินการสรางเครือขายการมีสวนรวมในการ
ปองกันและตอตานการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน  
๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีเครือขายปองกัน แกไขปญหาและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สุจริต” 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสํารวจ/ความพึง
พอใจ 
๓. การสังเกต สัมภาษณ 
๔. การออกติดตามและ
ประเมินผล 
๕. การรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต นําไปสูการพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม    
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ไดรับการปลูกฝงใหเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด สุจริต” คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางเพียงพอและจิต
สาธารณะ 
๓. รอยละ ๘๐ ของตัวแทนนักเรียน “ป.ป.ช.นักเรียน สพม.รอ” ดําเนินการสรางเครือขายการมีสวน
รวมในการปองกันและตอตานการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน สามารถนําความรูไปพัฒนา และตอ
ยอดได 

๑๖. ความตอเนื่อง ย่ังยืนและการขยายผล โครงการรณรงค ปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล  “เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สุจริต” เปนโครงการท่ีควรตองขยายผลไปยังทุกพ้ืนท่ี 
เพราะการทุจริตยังมีอยางตอเนื่อง ควรเพ่ิมความเขมแข็งของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนใน
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และชุมชนในการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เปนหูเปนตาใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใหมีความโปรงใสในองคกรภาครัฐ   
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โครงการ    ขับเคล่ือนและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ  ขอท่ี  3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
สอดรับนโยบาย สพม.รอ นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ :  ดร.อธิศ  ไชยครินทร, ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ ,นางสาวนสาธกา  ตาลชัยและคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  ๑  ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

๑. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีนโยบายท่ีจะยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ ใหมีความกาวหนาทันยุคสมัย เทียบเทา
มาตรฐานของประเทศท่ีมีการศึกษาชั้นนําของโลก จึงมีนโยบายใหโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีความพรอม ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีโรงเรียนท่ีเขารวมในโครงการฯ อยูแลวท้ังหมด จํานวน ๒๖ โรงเรียน และขอเขา
รวมโครงการใหมอีก จํานวน 4 โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบหมายใหสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการผลักดัน ขับเคลื่อนโครงการใหโรงเรียนท่ีอยูในโครงการมีความกาวหนาในการ
ดําเนินงานอยางไมหยุดยั้ง เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน และในปงบประมาณ 2564 มีโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ขอเขารับการประเมินระดับ ScQA จํานวน 8 โรงเรียน 
และขอประเมินระดับ OBECQA จํานวน 10 โรงเรียน ดังนั้นกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
จึงจัดใหมีโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล นี้ข้ึน 
๒.วัตถุประสงคของโครงการ 
     ๒.๑ เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ใหมีความตอเนื่อง ทันสมัย 
อยูเสมอ 
     ๒.๒ เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่ีขอรับการประเมิน เตรียมความพรอมรับการ
ประเมิน ScQA และ OBECQA ในปงบประมาณ 2564 
     ๒.๓ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ใหเกิดความตอเนื่อง และยั่งยืน 
     2.4 เพ่ือใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ท้ังในและนอกเขต
พ้ืนท่ี 
๓. เปาหมาย 

๓.๑ เปาหมายดานปริมาณ 
    ๑) โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ จํานวน 30 
โรงเรียน ไดเขารับการพัฒนา และพรอมรบัการประเมินระดับ ScQA และ OBECQA 

๓.๒ เปาหมายดานคุณภาพ 
  ๑) โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียน ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   ๒) โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียน มีกิจกรรมความกาวหนาในการดําเนินงาน 
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๔. วิธีการดําเนินงาน /ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 
กิจกรรม/ข้ันตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา ผูรับผิดช
อบ จํานวน หนวย ตค. 

๖3 
พย. 
๖3 

ธค. 
๖3 

มค. 
๖4 

กพ. 
๖4 

มี.ค 
๖4 

เม.ย 
๖4 

พ.ค 
๖4 

มิ.ย 
๖4 

ก.ค 
๖4 

ส.ค 
๖4 

ก.ย 
๖4 

๔.๑ เสนออนุมัติ
โครงการ แตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
๔.๒ ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงานมอบหมาย
ภาระงาน 
๔.๓ จัดอบรม
ปฏิบัติการและกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู 
๔.๔ นิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงาน 
๔.๕ รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
 
 

 
 
 
 

   
 

     
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
ศน.อธิศ 
ไชยคิริทร 
และคณะ 
 

๕. วงเงินของโครงการ  จาํนวน     ๑๕๑ ,๗๕๐  บาท 
๖. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

รายการ/กิจกรรม/คําช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
๖.๑  เสนออนุมัติโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
 -คาอาหารและอาหารวาง จํานวน  2๕ คน คนละ ๑๕๐ บาท                                                      
-คาพาหนะคณะกรรมการดําเนินงาน 2๕ คน 
๖.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-คาตอบแทนประธานพิธีเปดการอบรมปฏิบัติการ 
-คาอาหารและอาหารวางผูเขาอบรมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู และคณะกรรมการดําเนินงาน 180 คน ๆ ละ ๒๕๐ บาท                                   
-คาตอบแทนวิทยากร 7 คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท/ช่ัวโมงรวม ๖ ช่ัวโมง                                               
๖.๔ คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินระดับ ScQA จํานวน 8 
โรงเรียน (ตอบแทนคานํ้ามันเช้ือเพลิง คาเบ้ียเลี้ยง คาอานงาน)                                          
6.5 นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน                          
-เหมาจายคาพาหนะเดินทาง 5 วัน ๆ ละ 3๐๐ บาท /คน (9 คน  
- คณะกรรมการนิเทศ 3 ชุด / 3 คน ตอชุด)       
-คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ ๓ ชุด / 3 คนๆละ ๒๔๐ บาท/วัน    
รวม 5 วัน                             
-คาวัสด ุ

- 
 

3,7๕๐ 
7,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๔5,๐๐๐ 
25,๒๐๐ 

 
 

40,0๐๐ 
 

13,50๐ 
10,800 
3,000 

- 
 
- 

๓,๐๐๐ 
 
- 

25,๒๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

10,800 
- 

- 
3,7๕๐ 

 

7,๕๐๐ 
- 
 

๔5,๐๐๐ 
- 
 
 

40,0๐๐ 
 

13,50๐ 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
 - 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

3,000 
                         รวมท้ังสิ้น 151,75๐ 39,0๐๐ 109,75๐ 3,00๐ 

        หมายเหตุ    ถัวจายทุกรายการ 
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๗.  การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
๗.๑ ปจจัยความเสี่ยง 
 -ไมมี 
๗.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - ปรับโครงการยืดหยุนตามสถานการณ  

๘.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๘.๑ ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด ท่ีไดเขารับการพัฒนาความรู 

๑8๐ คน 

๘.๒ มีกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางสมาชิกโรงเรียน
มาตรฐานสากล ท้ังในและนอกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

4 กิจกรรม 
 

8.3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 8 โรงเรียน
รับการประเมิน ScQA และ 10 โรงเรียนรับการประเมิน OBECQA 

18 โรงเรียน 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๙.๑ ผูบริหาร และบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทันสมัยอยูเสมอ     
๙.๒ ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่ีขอรับการประเมิน มีความพรอมรับการประเมิน  

ScQA และ OBECQA ในปงบประมาณ 2564 
9.๓ เก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ใหเกิดความตอเนื่อง และยั่งยืน 
9.4 เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ท้ังในและนอกเขต

พ้ืนท่ี  
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แผนงาน/โครงการ    สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
ผูรับผิดชอบ นายอัมพร กุลาเพ็ญ  นางศิริลักษณ บุรวัฒน  และคณะ      
ลักษณะของโครงการ   โครงการตอเนื่อง   
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2564–  กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี “1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซ่ึง

เปนนโยบายท่ีสอดรับกับคํากลาวท่ีวา “จะไมท้ิงใครไวขางหลัง” โดยมุงเนนการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและได
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สรางโอกาสใหนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี เกิดความเทาเทียมและ
ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดานการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลางของ
ชุมชน เปนตนแบบโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถใหบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ผูบริหารและครูมีความพรอม
ดานสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ สรางการมีสวนรวมในการสงเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียน ซ่ึงถือเปน
หลักประกันกับชุมชนวา โรงเรียนคุณภาพเหลานี้จะสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดรับความรู กระบวนการและ
ทักษะท่ีจําเปนตอการ  ธํารงตน ดํารงชีวิตในการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ ตลอดจนเปนศูนยรวมหรือเปนแหลงการ
เรียนรูของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึกเปนเจาของ สรางความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนา
คุณภาพ  ของโรงเรียนในการสงบุตรหลานเขามาเรียน นําไปสูการลดคาใชจายของผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน 
รวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเปนประโยชน เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
โดยในปงบประมาณ 2562 เริ่มดําเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตําบลกอน และปงบประมาณ 
2564 พัฒนาไปสูโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอําเภอ โรงเรียนพ้ืนท่ีพิเศษ (Stand Alone) ตามลําดับ ซ่ึงถือไดวา
เปนการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอยางแทจริง 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลัก 
ในการจัดการศึกษา ไดรับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ใหบรรลุตามเปาหมาย โดยเรงดําเนินการโครงการใหเปนรูปธรรมและ
มีความยั่งยืนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ดานการจัดการศึกษาของประเทศตอไป   

จากนโยบายดังกลาวกลาวขางตน  โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด 
โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน  21  โรงเรียนดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด เห็นควรจัดทําแผน/โครงการเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล  โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน  21  โรงเรียน  ใหนโยบายนี้เกิดข้ึนอยางยั่งยืน ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียน
มีความสุขกับการเรียน ตอไป 
2. วัตถุประสงค  
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1. เพ่ือใหโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ตองมีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม   มี
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (ITA ) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษา  แกนักเรียน และชุมชน 
อยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

2. เพ่ือใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน สรางคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรูอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

3. เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ใหกับเยาวชนท่ีขาดแคลนไดเติบโต
เปนพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ   

4. เพ่ือใหนักเรียนมีการพัฒนาดานสติปญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ 
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการดานรางกายสมวัย (Physical) และ  มีพัฒนาทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามคานิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต  มีคุณธรรมอัตลักษณ
ตามโรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือปลูกฝง   ความเปนพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ (Moral Quotient) สามารถรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข เม่ือจบการศึกษามีงานทํา อยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

5. เพ่ือใหนักเรียนมีการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช
แนวคิดแบบ STAR STEM และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนักเรียนเปนคนดี มีวินัย มีการเรียนรูแบบ
เสมือนเหตุการณจริง โดยใชหลักเหตุและผล หลักภูมิปญญาไทยและศาสตรพระราชา หลักประสิทธิภาพ ระบบและ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ หลักพิสูจนดวยหลักตรรกะและคุณธรรม และหลักความสอดคลอง เชื่อมโยงกับภูมิสังคมใน
การพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ รวมถึงปฏิบัติตามคานิยม 12 ประการ เพ่ือปลูกฝงความเปนพลเมือง
ท่ีดีของประเทศชาติ (Moral Quotient) 

6. เพ่ือสรางความรวมมือระหวาง เอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรยีน อยางเปนรูปธรรม
และมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

7. นิเทศ ติดตามผลการดําเนินการจัดกิจกรรมแกโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
3. เปาหมาย 
 ดานปริมาณ 
 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด                         
จํานวน  21  โรงเรียน         
 ดานคุณภาพ 
 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด                             
สามารถพัฒนาไดตามวัตถุประสงค 

โดยการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
ใหการสนับสนุน งบประมาณ สถานท่ี แหลงเรียนรู องคความรู บุคลากร จําแนกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

ดานท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐาน  
  1. อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงพลศึกษา สนามฟุตบอล 
2. ระบบคมนาคม เชน บริการรถรับ-สง นักเรียน (รถตู หรือ รถบัส) ถนน ไฟถนน ไฟจราจร                

ปายบอกทาง ทางเทา 
3. ระบบไฟฟา ระบบพลังงานทางเลือก 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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   4. ระบบประปา น้ําดื่ม ระบบปองกันน้ําทวม  ระบบบําบัดน้ําเสีย ทอระบายน้ํา ระบบการสงน้ํา 
   5. เครือขายโทรศัพท เครือขายโทรศัพทมือถือ สัญญาณโทรทัศน และสัญญาณวิทยุ เคเบิลทีวี  

สัญญาณอินเทอรเน็ต และอุปกรณท่ีรองรับระบบ 
    6. เครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรพกพา และอุปกรณอ่ืนๆ  
    7. ระบบบําบัดขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย  โรงขยะรีไซเคิล และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 
    8. โภชนาการและสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา                    

และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผูพิการหรือผูมีความตองการพิเศษ   
ดานท่ี 2 สงเสริมการศึกษา 

1. สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาท่ีโรงเรียนเลือก 
2. สงเสริมสนับสนุนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
3. สงเสริมดานอาชีพสรางลักษณะเฉพาะของการเปนผูประกอบการ  
4. ใหการสนับสนุนคาวัสดุรายหัวของนักเรียน 
5. ใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณเครื่องมือตางๆท่ีสงเสริมการเรียนการสอนและทักษะดานอาชีพ 
6. ใหการสนับสนุนองคความรู วัสดุอุปกรณ และรวมพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเชื่อมโยงเครือขาย 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
7. ใหการสนับสนุนโรงเรียนเขาถึง เขาใชแหลงเรียนรูขององคกรได 
8. สงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลใหไดรับการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญและ 

จําเปนท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน  
9. สงเสริมสนับสนุนใหครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลใหไดรับการ  

พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงผูเรียนเปนสําคัญ และเอ้ือตอการสราง ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตอ
ผูเรียน 
          10. สงเสริมสนับสนุนการสรางสื่อและนวัตกรรมดานการบริหารและดานการจัดการเรียนรู เพ่ือเปน      
คลังความรูใหกับโรงเรียน 
          11. สงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลไดรับการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญและ
จําเปนท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน  
          12. ถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท่ีประสบความสําเร็จ 
          13. สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
ดานท่ี 3  การสรางเครือขายและการมีสวนรวม 

1. สรางเครือขายการพัฒนาโดยเปดโอกาสใหหนวยงานในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการพัฒนา 
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ผานความรวมมือกับศึกษาธิการจังหวัด 

2. สนับสนุนความรวมมือระหวางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
โรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

3. สงเสริมทักษะการสื่อสารและความรวมมือใหกับผูบริหารและครู เพ่ือตอยอดการพัฒนา  
ท้ังดานกายภาพ การบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

4. สงเสริมการเขียนแผนพัฒนาระดับโรงเรียน เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

5. สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนและหนวยงานในทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือรวมกันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
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4. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 
ครู ผูบริหาร โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด              

5. คาเปาหมายและตัวช้ีวัด 

การพัฒนา เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ป 2564 
(รอยละ) 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม  ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
และอาคารสถานท่ี ท่ีเหมาะสม 
2. สงเสริมใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอก 
3. นักเรียนไดตระหนักและมีสวนรวมในการใชแหลง
เรียนรู 

 
 
 

 

1. รอยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูและอาคารสถานท่ี ท่ี
เหมาะสม 
2. รอยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลสงเสริมใหผูเรียนใชแหลง
เรียนรูภายในและภายนอก 
3. รอยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลนักเรียนไดตระหนักและมี
สวนรวมในการใชแหลงเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดานการสงเสริมการศึกษา 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบลใหไดรับการพัฒนาทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงผูเรียนเปนสําคัญและเอ้ือ
ตอการสรางทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตอผูเรียน 
2. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน 
3. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  มีการพัฒนา
ระบบการเงิน พัสดุบัญชีและงบประมาณ 
4. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  มีการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  มีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
 

1. รอยละ 80 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ใหไดรับการพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีมุงผูเรียนเปน
สําคัญและเอ้ือตอการสรางทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพตอผูเรียน 
2. รอยละ 80 โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลยกระดับคุณภาพผูเรียน 
3. รอยละ 80 โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลมีการพัฒนาระบบการเงิน พัสดุ
บัญชีและงบประมาณ 
4. รอยละ 80 โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลมีการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
5. รอยละ 80 โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลมีการนิเทศติดตามและประเมินผล
คุณภาพการศึกษา 

 

ดานการสรางเครือขาย
และการมีสวนรวม 

1.โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีการสรางความ
เขมแข็งระหวางภาคีเครือขาย ผูปกครอง ชุมชนและ
สถานศึกษา 

1.รอยละ 80 โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลมีการสรางความเขมแข็งระหวาง
ภาคีเครือขาย ผูปกครอง ชุมชนและ
สถานศึกษา 
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5. วิธีการดําเนินงาน  
กิจกรรม/ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี  ๑               
การดําเนินงานพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษา            
(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 

1.นวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต
สถานการณ Covid-19 
2. การบริหารจัดการโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 

มิถุนายน 2564 50,000 ศึกษานิเทศก 
สพม.รอ 

 

กิจกรรมท่ี  2              
การดําเนินงานนิเทศ กํากับ
และติดตามการศึกษา    
 
 
 
  

1. การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 
มีหัวขอยอยดังน้ี 
๑.๑ จํานวนโรงเรียนท่ีมีความพรอมสําหรับป
การศึกษาน้ีคิดเปนรอยละของโรงเรียน
ท้ังหมดและแยกขนาดของโรงเรียน 
1.๒ ความพรอมดานตางๆ ดังน้ี 
- อาคารสถานท่ี 
- สื่อ และอุปกรณการจัดการเรียนการสอน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ผูปกครอง 
๒. การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓. การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลดานการสงเสริมการศึกษา 
๔. การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบลดานการสรางเครือขายและการ

มีสวนรวม 

มิถุนายน 2564 10,000 ศึกษานิเทศก 
สพม.รอ 

กิจกรรมท่ี 3 ดานการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม (๑โรงเรียน     ๑ 

นวัตกรรม สิ่งแวดลอม) 

๑. ดานกลไกการทํางาน 
๒. ดานการเรียนการสอน 
๓. ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
๔. ดานการเช่ือมโยงกับบานและชุมชน 

มิถุนายน-กันยายน 

2564 

20,000 ศึกษานิเทศก 
สพม.รอ 

กิจกรรมท่ี 5 การประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงาน (ITA Online) 

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

โอนจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน       ใน

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพ่ือ

เตรียมรบัการประเมิน ITA Online 

มิถุนายน-กันยายน 

2564 

42,000 ศึกษานิเทศก 
สพม.รอ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   
มิถุนายน 2564 –  กันยายน  2564 

7. งบประมาณ  งบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. ป พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
  122,000 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ (แนบประมาณการคาใชจาย) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณ หมาย
เหตุ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี  ๑ การดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมการศึกษา  (1 
โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 

- 50,000 - 50,000  

2 กิจกรรมท่ี  2 การดําเนินงานนิเทศ กํากับและติดตามการศึกษา    10,000 - 
 

- 10,000  

3 กิจกรรมท่ี 3 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม (๑โรงเรียน ๑ นวัตกรรม 
สิ่งแวดลอม) 

 
- 

 
20,000 

 
- 

 
20,000 

 

 

4 กิจกรรมท่ี 5 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 
- 

 
42,000 

 
- 

 
42,000 

 

 รวม 10,000 112,000 - 122,000  

(สามารถถัวจายไดทุกรายการ) 
8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 

ความสําเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล คือ เปนโรงเรียนท่ีใหโอกาสทางการศึกษา 
ท่ีเทาเทียมกันอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเขมแข็งท้ังดานวิชาการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีความพรอมดานกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ สะอาด รมรื่น ปลอดภัย เปนโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนา
พ้ืนฐานดานอาชีพ และการเปน “โรงเรียนของชุมชน” ท่ีมีความรวมมือกับทองถ่ินและบริการโรงเรียนเครือขายและ
ชุมชนอยางเขมแข็ง ซ่ึงภาพความสําเร็จของโรงเรียนดานตางๆ ดังนี้ 

 1. นักเรียน เขาถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนธรรม มีสติปญญา 
(Intelligence Quotient) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) 
ทัศนคติท่ีดี (Attitude) พัฒนาการดานรางกายสมวัย (Physical) ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ และปฏิบัติตาม
คานิยม 12 ประการ เพ่ือปลูกฝงความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ (Moral Quotient) มีทักษะดานเทคโนโลยี 
การคิดวิเคราะห มีทักษะดานภาษา 4 ภาษา มีสมรรถนะท่ีสําคัญ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะอาชีพมุง
สูการมีงานทํา อยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 2. คร ูมีความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน  
มีจรรยาบรรณ มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชวัสดุ สื่อ
อุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย สงเสริมความกระตือรือรนใฝเรียนรูของผูเรียน มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ เอา
ใจใสดูแลชวยเหลือผูเรียน มีการพัฒนาตนเองแบบชุมชนแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ(Professional Learning 
Community: PLC) อยางตอเนื่อง  

 3. ผูบริหาร มีความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีภาวะผูนํา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มี
ความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตอคุณภาพ
ผูเรียน 
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 4. โรงเรียน มีโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก มีคุณภาพดานสภาพแวดลอม 
แหลงเรียนรู มีบรรยากาศอบอุน ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเอ้ือตอการ
เรียนรู สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียนและชุมชน มีความโดดเดนในการเปน
โรงเรียนหลักท่ีสามารถในการใหบริการโรงเรียนในบริเวณใกลเคียง มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมใน
การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ผานการมีสวนรวม ท้ัง
รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา รวมสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

 5. การมีสวนรวมในการพัฒนา ทุกภาคสวนท้ังเอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และ
โรงเรียน ใหการยอมรับ เชื่อถือตอคุณภาพของโรงเรียน ครู และผูบริหาร และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนและพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ใหความสนใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความตองการใหบุตรหลานเขารับ
การศึกษาและใหความรวมมือในการสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเปนเจาของโรงเรียน  
10. การติดตามประเมินผล  
 - จัดทําเครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลและการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
 - ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่องเปนระยะๆ 
 - นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแกไขตอไป  
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โครงการ      พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  เปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนําและสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย  
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   
ผูรับผิดชอบ นางสายยนต  จอยนุแสง  นางสายวสันต  สุชะไตร  และนางสาวจุฬาลักษณ  เฉลิมแสน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล             
พระพุทธศาสนามีความสําคัญตอการศึกษาไทยเปนอยางมาก  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนิน  

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอยางตอเนื่อง   โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเนนอยูท่ีการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา  เปนการ
พัฒนา 3  ดานอยางบูรณาการ  คือ  ดานศีล  จะพัฒนาพฤติกรรมใหไมเบียดเบียนตนและผูอ่ืน  ตลอดจน
สิ่งแวดลอม  ดานสมาธิจะพัฒนาใหมีจิตใจท่ีเขมแข็งและมีสุขภาพดีมีความสุขสงบ  ดานปญญาเปนการพัฒนา
ความรูท่ีเขาใจและเทาทันโลกและชีวิต  ซ่ึงไตรสิกขาจะสงผลใหผูท่ีไดรับการศึกษาพัฒนาสูการมีชีวิตท่ีดีงาม   
มีความสุข  และดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมทําใหมีชีวิตท่ีสันติสุขได  อันเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดสันติภาพ 
ในสังคม  และการศึกษาแนววิถีพุทธนี้มีความเหมาะสมกับสังคมไทยอยางยิ่ง  เพราะวิถีไทยมีพระพุทธศาสนา  
เปนรากฐานของวิถีชีวิตและจิตใจ ในปจจบุันประชากรไทย  รอยละ  90  นับถือพุทธศาสนา  ดังนั้นการจัด
การศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกับคนไทยเปนอยางมาก  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช  2542  กําหนดชัดเจนวาใหผูเรียนมี  “ความรูคูคุณธรรม”โดยสอดแทรกท้ังความรูและคุณธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนสรางองคความรู  กระบวนการคิดวิเคราะห   
มีความรูความสามารถและมีประสบการณ  สามารถใชความรูพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพ่ือปลูกฝงและปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม  เกิดความตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตน  มีความภูมิใจในความเปนไทย  ยึดถือปฏิบัติใน
วิถีชีวิตรูจักปองกันตนเอง  สรางภูมิคุมกันภัยหางไกลจากยาเสพติด  มีจิตสาธารณะ  และสามารถดํารงตนอยูใน
สังคมรวมกันผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
                 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตรอยเอ็ด  จึงไดจัดทํา พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ   
เปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําและสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน    โดยใชกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ 
โรงเรียนวิถีพุทธ  และกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  เยาวชนไทยทํา ดี  ถวายในหลวงข้ึน  เพ่ือการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน  และจะเปนโอกาสท่ีดีท่ีทําใหเยาวชนไดฝกความคิดและทักษะ
ในการวางแผนและดําเนินการโครงงานคุณธรรม  เพ่ือใหเยาวชนทุกคนเกิดความตระหนักและมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงคตอไป 
2 วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา  สูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน   
 2.2  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมสรางจิตอาสา จิตสาธารณะใหผูเรียน 
มีความรับผิดชอบเสียสละชวยเหลือสังคม รักษาสาธารณะสมบัติของทางราชการ  และมีความภูมิใจในตนเอง  
 2.3  เพ่ือเปนเวทีเผยแพรกิจกรรมดานจิตอาสาจิตสาธารณะ  และจัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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2.4   เพ่ือคัดเลือกตัวแทนโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกตอนตน  และตอนปลายเขารวมการประกวด
โครงงานคุณธรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
3. เปาหมาย 
      3.1  ดานปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
 3.1.1  รอยละ 20 ของโรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไป (โรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไป จํานวน 56  โรงเรียน) พัฒนาสู
ความเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา 

3.1.2 รอยละ 40 ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา (โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจํานวน  3 โรงเรียน) พัฒนาสูความ
เปนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

3.1.3 ครู จัดกิจกรรมสรางจิตอาสา จิตสาธารณะใหผูเรียนมีความรับผิดชอบเสียสละชวยเหลือสังคม 
รักษาสาธารณะสมบัติของทางราชการ  และมีความภูมิใจในตนเอง 

3.1.4  รอยละ  50  ของโรงเรียนในสังกัดเขารวมกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  และ 
จัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

3.1.5  สพม.รอ  ไดตัวแทนโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตนปลาย  
เขารวมการแขงขันระดับภาค 
     3.2  กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน 

3.2.1  โรงเรียนในสังกัดจํานวน  60  โรง  มีอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ  และนําสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน 
3.2.2   ครูผูรับผิดชอบโครงงานเสริมสรางคุณธรรมในสถานศึกษา  มีความรูความเขาใจสามารถ 

จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสรางจิตอาสาจิตสาธารณะผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2.3   รอยละ  50  ของโรงเรียนในสังกัดเขารวมกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  และ 

จัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 3.2.4  ตัวแทนโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2  โครงงาน  ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 2  โครงงาน   ไดเขารวมการประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับภาค 
   3.3  ผูมีสวนไดเสีย 
  3.3.1  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  ทุกคน 

3.3.2  ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 
4.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 4.1  โรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไปไมนอยกวา  10  โรงเรียนผานการประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา 
 4.2  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ไมนอยกวา 1   โรงเรียนผานการประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
 4.3  เยาวชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  27 ท่ีเขารวมกิจกรรม  
มีทัศนคติคานิยมในการทําความดีมีคุณธรรม และสามารถพัฒนาตนเองจนเปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนําในการสงเสริม
ใหผูอ่ืนไดทําความดีมีคุณธรรมและพัฒนาตนเอง 
 4.2   จํานวนโครงงานคุณธรรมท่ีมีคุณภาพระดับดีเยี่ยมและระดับดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
5.  สถานท่ีดําเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  จํานวน  60  โรง 
6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 6.2  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงาน 
 6.3  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
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 6.4  จัดประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนท่ี 
 6.5  สรุป/รายงานผล 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา  

 

 
จํานวน หนวย 

        

 

พ.
ย.

63
 

ธ.
ค.

63
  

ม.
ค.

64
. 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค6

4 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

ส.
ค.

64
 

ก.
ย.

64
 

1.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

  

     

 

      

 
 

2.ประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

  

       

 

     

3.จัดกิจกรรมศึกษาดู
งานโรงเรียนคุณธรรม
ช้ันนํา และโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน  

  

         

  

    

4.จัดประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับเขต
พ้ืนท่ี 

  

         

  

   

5.  สรุป/รายงานผล                

8.  วงเงินของโครงการ   ท้ังหมด       100,000   บาท 
 8.1  เงินสมทบ   -     บาท 
 8.2  เงินงบประมาณ            100,000   บาท 
9.  รายละเอียดประมาณการคาใชจายแตละกิจกรรม  

9.2 กิจกรรม 2 และ 3 ประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา/วิถีพุทธ
พระราชทาน  

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

1 งบดําเนินการ   

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   

1.1.1 คาตอบแทน   

1.1.2     คาใชสอย   

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวม
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา และโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน 

23,000 1.ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา(80 คน 
X 200 บาท) 16,000  บาท 
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
(35 คน X 200 บาท) 7,000 บาท 

 -คาจางเหมารถเพ่ือศึกษาดูงาน ( 2 โรงเรียน) 20,000  

 -คาของท่ีระลึกในการศึกษาดูงาน ( 2 โรงเรียน) 3,000  
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 รวม 46,000  
1.1.3 คาวัสด ุ   

- จัดทําปาย  - เอกสารสรุป/รายงานผล 4,000  
 รวมท้ังสิ้น 50,000  

9.3  กิจกรรมท่ี  4 จัดประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนท่ี 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1 งบดําเนินการ   
1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   
1.1.1 คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด

โครงงานคุณธรรม 
5,000 คณะกรรมการตัดสินการประกวด 10 คนX 

คนละ 500 บาท  
1.1.2     คาใชสอย   

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
ผูเขารวมกิจกรรมการประกวด 

40,000 คณะกรรมการและผูเขารวมกิจกรรม 
200 คน X 200 บาท 

1.1.3 คาวัสด ุ   
- คาเกียรติบัตร 
- จัดทําปาย  - เอกสารสรุป/รายงานผล 

3,000 
2,000 

 

 รวมท้ังสิ้น 50,000  

10.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น 

กิจกรรม: ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมชั้น
นํา/วิถีพุทธพระราชทาน 

  50,000  50,000 

กิจกรรม : จัดประกวดโครงงานคุณธรรม  
ระดับเขตพ้ืนท่ีเพ่ือเปนตัวแทนเขาประกวด
ระดับภาค 

- - - 
 
    50,000 

 
    50,000 

รวม - - 50,000 50,000 100,000 

หมายเหต ุ ขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

11. ความพรอมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณและมีความพรอม 
   เครื่องมือมีความพรอมและดําเนินการไดทันที 
   บุคลากรบางสวนมีประสบการณแตยังไมไดจัดระบบ ระเบียบความรู/ประสบการณ 
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12.  การประเมินผล 
ตัวชีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- โรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไปผานการประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธ
ช้ันนํา 
-โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา ไมนอยกวา 1   โรงเรียนผานการ
ประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทพระราชทาน 
-โรงเรียนดําเนินการ  29 ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ
ช้ันนํา 
-ครู  นักเรียนมีจิตอาสา รักษาสาธารณะสมบัติของทาง
ราชการ  มีความรับผิดชอบชวยแกปญหาสังคมและมีความ
ภูมิใจในตนเอง   
-คุณภาพของโครงงานคุณธรรมท่ีสงเขาประกวด 

-การประเมิน 
 
-การประเมิน 
 
-การสังเกต  การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
-การสังเกต  การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
 
-จัดอันดับคุณภาพโครงงาน  
สอบถาม  สัมภาษณ 

-แบบประเมิน 
 
-แบบประเมิน 
 
-แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
-แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
 
-แบบประเมิน 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 13.1  เยาวชนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  สามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม  โดยใชหลักไตรสิกขา (ศีล  สมาธิ  ปญญา)  ทําใหเปนคนเกงคนดีและมีความสุข  
 13.2   เยาวชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  มีทัศนคติคานิยม
ในการทําความดีมีคุณธรรม  นอมนําหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ มาปฏิบัติเปนวิถีชีวิต  และสามารถพัฒนา
ตนเองจนเปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนําในการสงเสริมใหผูอ่ืนไดทําความดีมีคุณธรรมและพัฒนาตนเองไดตอไป  
 13.3  เยาวชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ไดเรียนรูการ 
ทําโครงงานคุณธรรม  เพ่ือฝกฝนและเพ่ิมพูนศักยภาพและทักษะดาน ความเปนผูนํา การวางแผนโครงงาน  
การทํางานเปนกลุม การเผชิญสถานการณ การแกปญหา การประเมินผล และความรับผิดชอบตองานท่ีทํา  
และผลท่ีเกิดข้ึน 
 13.4  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  ไดรับการสงเสริม  
ใหจัดกิจกรรม ปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ดวยกระบวนการโครงงานคุณธรรม  อยางตอเนื่องจน 
กลายเปนวัฒนธรรมประจําปของสถานศึกษา 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
 1 4.1  โรงเรียนดําเนินงานนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 1 4.2  เขตพ้ืนท่ีนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
15.  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในการดําเนินงาน 
   ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา  มีภารงานมาก  และสถานศึกษามีกิจกรรมเก่ียวกับ
การเรียนการสอนหลายโครงการ  ทําใหไมมีเวลาในการกํากับติดตามโครงการอยางเปนระบบ                          
16.   แนวทางการแกไขปญหา 
 สถานศึกษาควรมอบหมายและแตงตั้งผูรับผิดชอบอยางเปนระบบ  และมีการนิเทศกํากับติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานในระดับสถานศึกษา 
17.  การติดตามและประเมินผล 
 -  แตงตั้งคณะนิเทศภายในสถานศึกษา  

-  รายงานโครงการ 
          -  แตงตั้งคณะนิเทศติดตามและประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ี 
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โครงการ    โครงการขับเคล่ือน“ศาสตรพระราชา” สูสถานศึกษาพอเพียงอยางย่ังยืน ป ๒๕๖4  
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 5 กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ผูรับผิดชอบ  นางอภิศญารัศม์ิ  ประราศรี และคณะศึกษานิเทศก สพม.๒๗ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
               ดวยรัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาชาติ โดย โดยยึดแนวทาง “ศาสตรพระราชา” แหงพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ เปนแนวทางหลักและวาระสําคัญของชาติ โดยกําหนดกรอบยุทธศาสตร
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไดนอมนําศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ “มีความพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง ๑๗ 
เปาหมาย ซ่ึงรัฐบาลถือวาระการพัฒนาใหมของโลกท่ีเรียกวา “เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน” หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) : ซ่ึงจะใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 
2573 ครอบคลุมและสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป  และกระทรวงศึกษาธิการได
นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว ท่ีมีใจความสําคัญวา “การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน ๒ ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ
ท่ีถูกตอง และมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Charater 
Education)” ประกอบกับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
เปาหมาย ขอ ๖ สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปน
กรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล 
     ป พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๖๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ไดดําเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษามาอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดการเรียนรู การบริหารจัดการ 
และการพัฒนาบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ ซ่ึงทําใหมีสถานศึกษาในสังกัดสามารถผานเกณฑการประเมินเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัด
กระบวนการเรียนรู และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ (สถานศึกษา
พอเพียง)  และมีนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงศึกษาธกิาร 

  ในปนี้ รัฐบาลมียุทธศาสตรชาติดานการสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไดนอมนําศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ “มีความพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง ๑๗ 
เปาหมาย 
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                    ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ในฐานะ
หนวยงานหลักในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมีหนาท่ีสรางเสริมเยาวชนของชาติใหมีความรู ความเขาใจ 
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการนอมนํา “ศาสตรพระราชา” สูการดําเนินชีวิต จึงดําเนินโครงการขับเคลื่อน
“ศาสตรพระราชา” สูสถานศึกษาพอเพียงอยางยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติ โดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) 
ของเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวา เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs)  
๒.  วัตถุประสงค  
 ๒.๑ พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธกิาร 
            ๒.๒ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุเปาหมาย
โลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ๓.  เปาหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ  
  พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสูศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  
๗ ศูนยการเรียนรู 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        ๓.๒.๑ สถานศึกษาพอเพียง ในสังกัด สามารถนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๒.๒ สถานศึกษาพอเพียง ไดรับการพัฒนาคุณภาพสูศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถเปนแกนนําในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา และ
เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs)  
๔.  สถานท่ีดําเนินโครงการ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ จังหวัดรอยเอ็ด 
จํานวน ๗ โรงเรียน 
๕.วิธีดําเนินการ     
 กิจกรรม การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ แตงตั้งคณะทํางานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๕.๑.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการดําเนินกิจกรรม  
๕.๑.๓ ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินเปนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕.๑.๔ นิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาในสถานศึกษาเปาหมาย จํานวน ๗ โรงเรียน 

๕.๔.๕ สรุปและรายงานผล 
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๖.  แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ 

 
จํานวน หนวย 

ตค. 
๖๓ 

พย. 
๖๓ 

 ธค. 
๖๓ 

มค. 
๖๔ 

 กพ.  
๖๔ 

มีค. 
๖๔ 

เมย. 
๖๔ 

พค. 
๖๔ 

 มิย. 
 ๖๔ 

 กค. 
๖๔ 

สค. 
๖๔ 

กย. 
๖๔ 

 

กิจกรรม การพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง เพ่ือ
เตรียมความพรอมรับการ
ประเมินเปนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

  
 √            

นางอภิศญารัศมิ ์
ประราศี และ 
คณะศึกษานิเทศก
สพม.๒๗  

 

๒) ประชุมคณะทํางาน
เพ่ือวางแผนการดําเนิน
กิจกรรม 

  
 √           

๓) ดําเนินการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง เพ่ือ
เตรียมความพรอมรับการ
ประเมินเปนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

  
  √ √ √        

๔) นิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาเปาหมายและ
ขยายผลการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด 

  
  √ √ √ √ √ √ √ √ √  

๕) สรุปและรายงานผล 
  

           √ 

๗. งบประมาณโครงการ (รอจัดสรรงบประมาณจากสพฐ.) ท้ังหมด ๑๘๒,๔๔๐บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสองพันสี่
รอยสี่สิบบาทถวน) 
๘.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

  ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 

กิจกรรมท่ี ๑ อบรมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน ๗ ศูนย
การเรียนรู 

๑ งบดําเนินการ ๘๒,๘๐๐.-  
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   
 คาตอบแทน   
 คาใชสอย   
 - คาอาหาร ๕๓,๘๒๐.- จํานวน ๗ ร.ร. (๔๑๔ คนX ๑๓๐ บาทX๑มื้อ) 
 -อาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๘,๙๘๐.- จํานวน ๑ วัน (๔๑๔ คนX ๓๕ บาท X ๒มื้อ) 

กิจกรรมท่ี ๒ สถานศึกษาพอเพียง ท่ีไดรับการพัฒนาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ขยายผลระดับโรงเรียน 
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จํานวน ๗ โรงเรียน 
๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ๗๐,๐๐๐ งบประมาณเพ่ือการดําเนินโครงการขับเคลื่อน

ขยายผลระดับโรงเรียน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
๗ โรงเรียน 
เปนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 

 - คาอาหาร   
 -อาหารวางและเครื่องดื่ม   

กิจกรรมท่ี ๓ นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพเปนศูนยการเรียนรูของโรงเรียน ๗ โรงเรียน 
๓ งบดําเนินการ ๒๔,๖๔๐.-  
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ๑๓,๔๔๐.- กรรมการ ๗ คนX๔ ชุดX๒ วันX๒๔๐ บาท  
 คาตอบแทน   
 คาใชสอย ๑๑,๒๐๐.- คานํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๕๐ กม.X๒เท่ียวX๔บาทX

๔วัน 

หมายเหตุ  ขออนุญาตถัวจายไดทุกรายการ๙.  แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

กิจกรรมท่ี ๑ อบรมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๗ ศูนยการเรียนรู 

๘๒,๘๐๐ ๘๒,๘๐๐    

กิจกรรมท่ี ๒ สถานศึกษาพอเพียง ท่ีไดรับการ
พัฒนาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๗ ขยายผลในโรงเรยีนเปาหมาย จํานวน ๗ 
โรงเรียน 

๗๐,๐๐๐ 
 

 ๗๐,๐๐๐   

กิจกรรมท่ี ๓ นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพเปน
ศูนยการเรียนรูของโรงเรียน ๗ โรงเรียน 

๒๔,๖๔๐  ๒๔,๖๔๐   

๑๐.๓ . สรุป รายงานผล ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐  
รวม ๑๘๒,๔๔๐ ๘๒,๘๐๐ ๙๔,๖๔๐ ๕,๐๐๐  

๑๐.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

สถานศึกษาพอเพียงเปาหมายสามารถพัฒนาคุณภาพสูศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๗ ศูนย 
การเรียนรู 

ผานการประเมินจากคณะกรรมการท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑคุณภาพ องคประกอบ 
๓องคประกอบ ๘ ตัวช้ีวัด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

แบบประเมิน 
 

๑๑.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   สถานศึกษาพอเพียง ไดรับการพัฒนาคุณภาพสูศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง ปการศึกษา  ๒๕๖๓  สามารถเปนแกนนําในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๗ ศูนยการเรียนรู  
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ช่ือโครงการ สงเสริมนักเรียน ผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564                                                        

สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ                                                              
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือ  
                                                            สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ   ขอท่ี 12 ดานการศึกษา   
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 34 รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

สอดรับ กลยุทธ  สพม.รอ นโยบายท่ี 1  การปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค                         
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวธาริณี  มลารวม และนางเนตรยา  พลสมัคร 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ   มกราคม  - สิงหาคม 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการโครงการสงเสริมนักเรียน ผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2551   เพ่ือกระจายโอกาส
ใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีทําความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือสังคมเปนท่ีประจักษ เขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี ซ่ึงเกิดจากความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีท่ีมีเจตนารมณรวมกันในการสงเสริมนักเรียนโครงการนี้ จึงไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 จากการท่ีหนวยงานระดับนโยบายไดรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม โดยใหทุก
ภาคสวน รวมมือกันบมเพาะ ปลูกฝงคานิยมท่ีดี ถูกตองเหมาะสมใหกับเด็ก ทําใหมีมหาวิทยาลัยหลายแหงไดให
โควตานักเรียนโครงการนี้เพ่ิมข้ึน นับวาเปนการสงสัญญาณท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยใหโอกาสแกนักเรียนท่ีทําความดี มี
คุณธรรม  และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมไดเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีมากข้ึน  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริม และเพ่ิมโอกาสให
นักเรียน ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือสังคมเปนท่ีประจักษ เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยางเหมาะสมตาม
ศักยภาพและความถนัด จึงจัดทําโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด และ
ครูแนะแนวในสังกัดเขาใจถึงกระบวนการคัดเลือกเด็กดีมีคุณธรรมเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกระบวนการดําเนินงานกับเครือขายท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

2.2 เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือสังคม
เปนท่ีประจักษ และไดศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  

2.3 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน 
สถานศึกษา และประเทศชาติ ไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาตามคณะ สาขาท่ีตนถนัด  
3.  เปาหมาย 
       เชิงปริมาณ 
       1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด   จํานวน 10 คน 
2. ครูแนะแนวในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 60 คน 
       3. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 300 คน 
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       เชิงคุณภาพ  
       มีเครือขายความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน 
อาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด และครูแนะแนวสามารถแนะแนวการศึกษาใหกับผูเรียนไดตามศักยภาพ ความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน และนักเรียนมีความรูในระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
( TCAS ) และนักเรียนในสังกัดไดเขาเรียนตามคณะ/สาขาวิชาท่ีตนเองถนัดและความสนใจของตนเอง 
4.กิจกรรมและวิธีดําเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 
คัดเลือกนักเรียนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน 
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
กิจกรรมท่ี 2 
จัดพิธีลงนามความรวมมือ (MOU) 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ
สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด 
กิจกรรมท่ี 3 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายครู
แนะแนวในสังกัด 

มกราคม  2564 
 
 

 
พฤษภาคม 2564 

 
 

 
สิงหาคม 2564 

นางเนตรยา  พลสมัคร 
และเจาหนาท่ีกลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษาทุกคน 

 

5.  ระยะเวลา  เดือน มกราคม 2564 – เดือน สิงหาคม 2564 
6.  งบประมาณ  จํานวน 15,000 บาท (งบประมาณจาก สพฐ.) 
7.  แผนการใชจายงบประมาณ 

 
กิจกรรม 

                  แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น 

กิจกรรมท่ี 1 
คัดเลือกนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆ ละ 35 
บาท X 9 คน เปนเงิน 630 บาท 
- คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 9 คน ๆ ละ 500 
บาท เปนเงิน 4,500 บาท 

 5,130    

กิจกรรมท่ี 2 
จัดพิธีลงนามความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรอยเอ็ด และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท X 30 คน เปนเงิน 1,050 บาท 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท X 30 
คน เปนเงิน 2,400 บาท 

  3,450 
 

  

กิจกรรมท่ี 3 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายครูแนะแนวในสังกัด 

   6,420  
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- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท 
X 60 คน เปนเงิน 2,100 บาท 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท X 60 
คน เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาเอกสารสรุปรายงานผล 
การดําเนินงาน 1,320 บาท 
                     รวมเปนเงิน  5,130 3,450 6,420 15,000 

หมายเหตุ : งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 

8.  ผลการท่ีคาดวาจะไดรับ 
  8.1 มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด                  
เพ่ือจัดสรรโควตาสําหรับนักเรียนเขาศึกษาตอตามโครงการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยางเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและความถนัด 

 8.1 ครูแนะแนว สามารถแนะแนวการศึกษาไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพผูเรียน และมีความรูความ
เขาใจในกระบวนการเตรียมนักเรียนเพ่ือใหมีโอกาสในการไดรับการคัดเลือก 

 8.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือสังคมเปน 
ท่ีประจักษ สามารถจัดทําแฟมสะสมงานและไดรับโอกาสในการคัดเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตามคณะ/สาขาท่ี
ตองการ  
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ช่ือโครงการ    การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564  
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ  ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 4  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน        
                                     และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
                                             มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา      
ผูรับผิดชอบ   นางสาวธาริณี  มลารวม และนางเนตรยา  พลสมัคร 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ    ตลอดปการศึกษา 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดเปนการศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน การรับนักเรียน
เขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 จึงเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ดังนั้น เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 28/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันท่ี 5 
กุมภาพันธ 2562 เรื่องมาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสใน
การเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมติคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 แผนการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2.  วัตถุประสงค 
      2.1 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
      2.2 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการไดตามจํานวน               
ท่ีกําหนดไวในแผนการรับนักเรียน  
3.  เปาหมาย 
   เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด รับนักเรียนตามจํานวนท่ี
กําหนดไวในแผนการรับนักเรียน 
      เชิงคุณภาพ 

         โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ดําเนินการรับนักเรียนตาม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
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ปการศึกษา 2564 และตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ปการศึกษา 2564 
4.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
     เชิงปริมาณ   
  นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จํานวน 60 โรงเรียน ไดดําเนินการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ  
  เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีท่ีเรียนทุกคน และจํานวนนักเรียนออกกลางคัน
ลดลง 
5.สถานท่ีดําเนินการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัด จํานวน 60 โรงเรียน  

6.วิธีดําเนินการ  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
พฤศจิกายน 2563 สพม.รอ เสนอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดใหความเห็นชอบ 

2 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พิจารณาแนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

พฤศจิกายน 2563 สพม.รอ 

3 ประกาศนโยบายการรับนักเรียน ธันวาคม 2563 สพม.รอ เสนอ 
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดใหความเห็นชอบ 

4 แจงนโยบายการรับนักเรียนใหสถานศึกษาทราบ ธันวาคม 2563 สพม.รอ 
5 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา พิจารณากลั่นกรองวิธีการ สัดสวนการรับ
นักเรียน เขตพ้ืนท่ีบริการ จํานวนนักเรียนตอหองของ
สถานศึกษา  

ธันวาคม 2563 สพม.รอ 

6 จัดทําปาย/ปฏิทินการรับนักเรียน มกราคม 2564 สพม.รอ 
7 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนแขงขันสูง 
กุมภาพันธ 2564 สพม.รอ 

8 ตรวจติดตามการรับสมัครนักเรียน 
ของโรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูง 

21 - 25 มีนาคม 
25634 

สพม.รอ 

9 สรุปและรายงานผล มิถุนายน – กันยายน 
2564 

สพม.รอ 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

จํานวน หนวย ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

แตงตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

   
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ธาริณี 
มลารวม 
นางเนตรยา  
พลสมัคร 
และเจาหนาที่
กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา
ทุกคน 

จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พิจารณาแนวปฏิบัติ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  

 
 

 
 

 
 

 
      

 
 

   

ประกาศนโยบายการรับนักเรียน               

แจงนโยบายการรับนักเรียนให
สถานศึกษาทราบ 

              

จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พิจารณากลั่นกรอง
วิธีการ สัดสวนการรับนักเรียน 
เขตพ้ืนท่ีบริการ จํานวนนักเรียน
ตอหองของสถานศึกษา  

              

จัดทําปาย/ปฏิทินการรับ
นักเรียน 

              

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
การรับสมัครนักเรียนของ
โรงเรียนแขงขันสูง 

              

ตรวจติดตามการรับสมัคร
นักเรียนของโรงเรียนท่ีมีอัตรา
การแขงขันสูง 

              

สรุปและรายงานผล               

8.  งบประมาณโครงการ (จาก สพฐ.) จํานวน  20,000 บาท    
9.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 
1 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 300 X 10 คนX 2 ครั้ง 
6,000 700 - 6,700 

2 จัดทําปายประชาสัมพันธการรับนักเรียน - - 1,500 1,500 
3 ตรวจติดตามการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนแขงขันสูง 10,000 1,300 - 11,300 
4 สรุปและรายงานผล - - 500 500 

หมายเหตุ : งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ 
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10. แผนการใชจายงบประมาณ 
 
              กิจกรรม 

                  แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 
รวม

ทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จัดประชุมคณะกรรมการ 
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 1/2564  

 3,350    

จัดประชุมคณะกรรมการ 
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 2/2564  

 3,350    

11. แผนการใชจายงบประมาณ 
 
              กิจกรรม 

                  แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จัดทําปายประชาสัมพันธการรับนักเรียน   1,500   
ตรวจติดตามการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนแขงขันสูง 

  11,300   

สรุปและรายงานผล     500 
                     รวม 20,000 6,700 12,800 - 500 

12. ความพรอมของโครงการ 
 บุคลากรมีประสบการณและมีความพรอม 

12. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. โรงเรียนดําเนินการรับนักเรียน ตามประกาศการรับ
นักเรียนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 100 % และรับนักเรียน
ไดตรงตามแผนการรับนักเรียน 
2. การสํารวจความพึงพอใจของผูปกครอง 

การสอบถาม  
การสัมภาษณ 

 
การสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
13. ผลการท่ีคาดวาจะไดรับ 
      13.1 โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
      13.2 โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการไดตามจํานวนท่ีกําหนดไวใน
แผนการรับนักเรียน  
      13.3 ปญหาการออกกลางคันลดลง 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 
       นิเทศ กํากับ ติดตาม การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย  
และแนวปฏิบัติปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปการศึกษา  2564 
15. การติดตามและประเมินผล 
      15.1 การสอบถาม การสัมภาษณ ผูบริหาร ครู และนักเรียน และการสํารวจความพึงพอใจ 
ของผูปกครอง ท้ังโรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงและโรงเรียนท่ัวไป 
      15.2 สรปุผลการรบันักเรียน ปการศึกษา 2564    
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ช่ือโครงการ    ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 2564 
                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
สอดรับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี  1   ความม่ังคง 
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี  1.4 ประเทศชาติมีความม่ังคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ ขอท่ี 12 ดานการศึกษา 
สอดรับนโยบาย สพฐขอท่ี  1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
สอดรับนโยบาย สพม.รอ ขอท่ี 1  สงเสริมการจัดการเรียนรูการปองกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
ผูรับผิดชอบ      นางรัตนาภรณ  เศษลือ และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี รัฐบาลกําหนดใหการปองกันปราบปรามยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ ท่ีทุกภาคสวนจะตองรวมมือกัน     

เฝาระวังไมใหเยาวชนไปเก่ียวของกับยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 2564 เพ่ือมอบรางวัลและประกาศผลยกยองเชิดชูเกียรติใหสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู   ผูมีผลการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับดีเดน ตาม
หลักเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัด 5 มาตรการ กลยุทธ 4 ตอง 2 ไม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ในฐานะหนวยงานหลัก ไดเห็นความสําคัญของการ
ดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติให
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูมีผลการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาจึง
ไดจัดทําโครงการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
รอยเอ็ด   ข้ึน 
2.  วัตถุประสงค 

- เพ่ือกระตุนการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
-เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ และยกยองเชิดชูเกียรติใหสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูมีผลการ

ดําเนินงาน  ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ดจํานวน 60 โรงเรียน เขารวมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 

1.โรงเรียนมีการดําเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
2.ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานยาเสพติด ไดพัฒนาระบบการทํางานท่ีมีความชัดเจน ยิ่งข้ึน 
3. ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานยาเสพติด ไดรับการรับรอง ยกยองผลงานใหเปนผูท่ีมี
ผลงานดีเดน ในระดับตางๆ 
4. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 สถานท่ีจัดงาน หองประชุมอินทนิล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด   
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําโครงการ  
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
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 5.3 แจงโรงเรียนสงผลงานเขารวมโครงการ  
 5.4 ดําเนินการประเมินผลงานท่ีสงเขารวมโครงการ  
 5.5 สรุปผลการประเมินผลงาน เพ่ือสงผลการประเมินใหศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด และ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรมขั้นตอน/ ปริมาณงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  จํานวน  หนวย 
ตค.
63 

พย.
63 

ธค.
63 

มค.
64 

กพ.
64 

มีค.
64 

เมย.
64 

พค.
64 

มิย.
64 

กค.
64 

สค.
64 

กย.
64   

1.เสนอโครงการ  1  ครั้ง                         กลุมสงเสริมฯ 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ  1  ครั้ง                         กลุมสงเสริมฯ 

3 ประเมินผลงาน 1 ครั้ง 

       

 

    

กลุมสงเสริมฯ
และวิทยากร 

4 สรุปและรายงานผล  1  ครั้ง                         กลุมสงเสริมฯ 

7. งบประมาณ  เงินงบประมาณ สพม.รอ จํานวน 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)   
8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ลําดับท่ี งบรายจาย จํานวนเงิน คําอธิบาย 
1. คาตอบแทน     

 
- คาตอบแทนกรรมการ 7,000 

 2. คาใชสอย   

 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม - 2,100 คณะกรรมการ (30 คนX35บาทX2ม้ือ) 

3. คาวัสด ุ 900  
 รวม   10,000   

หมายเหตุ    งบประมาณขอถัวจายทุกรายการ   
9.แผนการใชจายงบประมาณ 

 
กิจกรรม 

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การประเมินผลงาน 10,000 - -   
รวม 10,000     

10.การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

รอยละ 70 ของโรงเรียนในสังกัดสงผล
งานเขารวมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 -การสงผลงานเขารวมโครงการ 
 
  

 -ผลงานท่ีสงประเมิน 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   แกนนํานักเรียนท่ีเขารับการอบรมมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดอยางมี 
ประสิทธิผลมีภูมิคุมกันจากปญหายาเสพติด สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชวยเหลือผูอ่ืนได 
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ช่ือโครงการ      สงเสริมกิจกรรมลูกเสือสรางจิตสํานึก วินัย ใหลูกเสือ 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง    
สอดรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
สอดรับแผนปฏิรูปประเทศ  ขอท่ี 12 ดานการศึกษา   
สอดรับนโยบาย สพฐ. ขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ  
สอดรับกลยุทธ สพม.รอ นโยบายท่ี 1 การปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
ผูรับผิดชอบ นางสาวธาริณี    มลารวม และ นางเนตรยา พลสมัคร                 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564    

1. หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันสถานการณของโลกในยุคโลกาภิวัฒน  ความเจริญทางดานวัตถุทําใหคนนิยมความ 

สะดวกสบาย  รวดเร็ว  พึงพอใจตอการเปนผูบริโภคนิยม  สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสคานิยมท่ีทําให
สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  มีผลกระทบตอจิตใจ  และความประพฤติของเยาวชนท่ีไมเหมาะสม มีพฤติกรรมเสี่ยง 
เสพติดสิ่งเสพติด ติดเกมส ม่ัวสุม ทะเลาะวิวาท  เลนการพนัน  หนีเรียน  ชูสาว  สื่อลามก  วัตถุนิยม  พฤติกรรม
เหลานี้ หากไมดูแลชวยเหลือหรือไมปลูกฝงจิตสํานึกใหอยูในกรอบของความเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม
ท่ีดีงามแลวจะทําใหนักเรียนซ่ึงเปนเยาวชนท่ีเจริญเติบโตเปนผูใหญนั้นอาจสรางปญหาความเดือดรอนตอสังคมและ
ประเทศชาติได  สอดคลองกับ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยใชกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  
กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซ่ือสัตยสุจริต  อยูอยางพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ  โดยมีกระบวนการ  
และจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค     
           ดังนั้น  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  มีความตระหนักในเรื่องดังกลาวเปน
อยางดีจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือสรางระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะขยาย
ผลใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคใหลูกเสือ   เนตรนารี   เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   มีวินัย มีความซ่ือสัตย  
มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนไปตามหลักคานิยม 12 ประการ 
2.วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 
          2.   เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีดีงาม 

     3.   เพ่ือใหลูกเสือเนตรนารีไดพัฒนาตนเอง กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซ่ือสัตยสุจริต   
อยูอยางพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ 
3. เปาหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
          1. นักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  จํานวนโรงเรียน
ละ 4 คนรวมเปน 240 คนและเจาหนาท่ีผูจัดอบรม 10 คนรวมท้ังสิ้น 250 คน เขารวมกิจกรรมเขาคายพักแรม 
          2. นักเรียนรอยละ  100   ผานการประเมินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีดีงาม กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซ่ือสัตยสุจริต  อยู
อยางพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ   

2. นักเรียนผานการประเมินการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อยูในระดับดี มากกวารอยละ 90 
4.กิจกรรมและวิธีดําเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผน 
2.การทํากิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร 
3. จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีพักแรม 
4. นําลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ เขาคายพักแรม
แบบพักคางแรมคืน  เวลา 2 วัน 1 คืน 
5. สรุป  รายงานผลการดําเนินงาน 

มกราคม  2564 
กุมภาพันธ - มีนาคม  

2564 
เมษายน - พฤษภาคม  

2564 
 กรกฎาคม - สิงหาคม 

2564 

นางเนตรยา  พลสมัคร 
และเจาหนาท่ีกลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษาทุกคน 

 

5.  ระยะเวลา  เดือน ตุลาคม 2563 – เดือน กันยายน 2564 
6.  งบประมาณ  จํานวน 120,450  บาท 
7.  แผนการใชจายงบประมาณ 
          ใชงบประมาณแผนงานการจัดการศึกษา (ลูกเสือ – เนตรนารี)   จํานวน  120,450    บาท 

กิจกรรม เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสด ุ

1. ประชุมวางแผนการทํากิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร 
คาอาหารวาง จํานวน 70 คนคนละ 35 บาท  
2.จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีพักแรม 
3. เขาคายพักแรมแบบพักคางแรมคืน  เวลา 2 วัน 
1 คืน 
- คาตอบแทนวิทยากร  
- พิธีเปดการอบรม 
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มจํานวนผูเขา
อบรม 2 วันจํานวน 250 คนคนละ 200 บาท  
4. สรุป  ติดตาม  รายงานผลการดําเนินงาน 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 
    จัดกิจกรรมนําลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญเขาคายพักแรม
แบบพักคางแรมคืน1ครั้ง ใชเวลา 2 วัน 1 คืน 
ผลลัพธ 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ไดฝกความอดทนความมี
ระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
2.   ลูกเสือ-เนตรนารีเปนพลเมืองทีดี มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีดีงาม 
3. เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญ ไดพัฒนาตนเอง
กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซ่ือสัตยสุจริต  อยูอยาง
พอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ   

 
-สังเกต 
-ประเมินจากพฤติกรรม 
 
-ประเมินจากการปฏิบัติจริง 
-ประเมินจากการปฏิบัติจริง 
-ประเมินจากการทดสอบ
และปฏิบัติจริง 

 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน
พฤติกรรม  
-แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

9 .ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางาน 
     รวมกับผูอ่ืน 

          2.   นักเรียนเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีดีงาม 
     3.   นักเรียนไดพัฒนาตนเอง กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซ่ือสัตยสุจริต  อยูอยางพอเพียง  และ
การมีจิตสาธารณะ  
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สวนท่ี 4 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิตการให 
บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในแตละปงบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผน       สูการปฏิบัต ิดังนี้ 

กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรกล
ยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ซ่ึงมีท้ังงบประมาณในสวนของกลุมงานตางๆ ใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด  

2. งบประมาณดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด ไดจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามกรอบ        ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณป 2564 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือใชบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนคาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน คา
สาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการตามกลยุทธ จุดเนน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ   เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และดําเนินการพัฒนาองคความรูจาก Best Practice ท่ีปรากฏหรือปฏิบัติแลวเปนเลิศ และประสบ
ความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถใหหนวยงาน/บุคลากรในสังกัดและหนวยงานอ่ืน นําไปปรับใชหรือประยุกตใช
เพ่ือใหการดําเนินงาน ผลงาน ประสบความเปนเลิศและเปนท่ียอมรับ 

3. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสถานศึกษา เชน เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดสรรใหสถานศึกษาในกลุมเปาหมายตาม
โครงการ เชน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล โรงเรียนสุจริต โรงเรียนดีประจําตําบล 
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือใหสถานศึกษาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของ
งบประมาณท่ีไดรับ 

ปจจัยสูความสําเร็จ 
1. การมีสวนรวมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

รอยเอ็ด ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตลอดจนยุทธศาสตรและกลยุทธในการปฏิบัติงาน  
2. การสื่อสารทิศทางองคกรท้ังนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ จุดเนน และเปาหมายการพัฒนาใหบุคลากรทุก

ระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง  
3. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบ ท้ังเจาภาพหลัก เจาภาพรอง   พรอม

กําหนดบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน  
4. การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกร เพ่ือกําหนดกลยุทธ เปาหมายในการพัฒนา และจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจาํป ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
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แผนดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมุงสู
เปาหมายสุดทาย คือการพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอยาง
เทาเทียมกัน  

5. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกําหนด อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  โดย

ติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ  
7. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปสูสาธารณะ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
8. นําผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ เผยแพรประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมายการใหบริการ

หนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 
2. จัดโครงสรางกระบวนการทํางานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และ

ผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา

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

ความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึง่ป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป สูสาธารณชน

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ
มีนาคม 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สงแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให สพฐ. และโรงเรียนในสังกัด และแจงใหโรงเรียนในสังกัด
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

มีนาคม 2564 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
กันยายน 2564 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (เมษายน 2563 – กันยายน 2564) 
พฤศจกิายน 2564 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท้ังนี้การบริหารงบประมาณไดคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด 
สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด โดยการดําเนินงานถูกตองตาม
วัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง 
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คําส่ัง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๗ 
ท่ี   526 / ๒๕63 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
.............................................................................. 

 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3          

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด           
สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และมาตรา 16 วรรคแรก ในแตละปงบประมาณ            
ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ          
ของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรท่ีจะตองใช  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใชบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ จุดเนน          
กระทรวงศึกษาธกิาร , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 ,สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ตลอดจนสนองตอบปญหาอุปสรรค
และความตองการของสถานศึกษา รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการศึกษา อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

๑.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด                                ประธานกรรมการ 
2.  นายถวาย  เจริญกรศรี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด     รองประธานกรรมการ 

3.  นางวรรณภา  รําพาย   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย                  กรรมการ 
4.  นางศุภวรรณ อดกลั้น ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล                                      กรรมการ 
5.  นายอัมพร  กุลาเพ็ญ         ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    กรรมการ 
6.  นางสาวธาริณี  มลารวม      ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ  
7.   นายพรมมา  พันธภิบาล  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ                 กรรมการ  
8.   นางปทมพร  อารีเอ้ือ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
9.  นายจํานงค   รมเย็น          ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี   กรรมการ 
10. นายอัครวิทย  อังเรขพาณิชย  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการ 
11. นางมธุวลี  จันโทมุข      ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
12. นางพิศมัย  หาญอาษา      ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน            กรรมการ/เลขานุการ 
13. นายปฐมชัย  เปรมปรีดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
14. นายสุรชาติ  ลาภอาษา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
15. นางศศิวิมล  เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ             กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
16. นางนิสารัตน ปุณยาทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ       กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
17. นางลักขนา  คณาศรี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน            กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
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/มีหนาท่ี... 
- 2 - 

 

มีหนาท่ี ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จังหวัดและกลุมจังหวัด รวมท้ัง
วิเคราะหงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ทบทวนและกําหนดทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป กําหนดกรอบรายละเอียดการจัดทําและพิจารณา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  ใหสอดคลองกับเปาหมาย นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ชี้แจงทําความเขาใจในการนําแผนสูการปฏิบัติแกผูเก่ียวของ  

ใหบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหบังเกิดผลสําเร็จ และเกิดประโยชนสูงสุดตอทาง
ราชการ 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   สั่ง   ณ  วันท่ี   22   ตุลาคม  พ.ศ.  2563   
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