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คํานํา 
 

        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ตามขอ 11 ใหมีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด และมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด ตามขอ 11 (2) คือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจําป เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
รอยเอ็ด โดยมีกรอบแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดรอยเอ็ด 
กําหนดไว ดวยเปาประสงคเดียวกัน โดยรวมกันบูรณาการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน เพื่อพัฒนาใหการจัด
การศึกษาของจังหวัดรอยเอ็ด มีเอกภาพในเชิงนโยบายและตอบสนองความตองการภายใตบริบทพ้ืนที่  

 

         สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด  ขอขอบคุณคณะกรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดรวมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ ใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนในการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดใหมีเอกภาพ สามารถ
ใชเปนกรอบแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมทางดานการศึกษาตามยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาของจังหวัดรอยเอ็ด ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป 
 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
   กุมภาพันธ 2566 
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สารบัญ 
 

เรื่อง            หนา 
 

คํานํา 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญแผนภาพ 
บทสรุปผูบริหาร 

บทนํา  
สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดรอยเอ็ด 
 ขอมูลทั่วไป   
 ดัชนีความกาวหนาของคนในจังหวัดรอยเอ็ด 
 ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา  
สวนที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา  
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ     
 แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  
นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศกึษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 50 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570  

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
การวิเคราะหขอมูล (SWOT Analysis) สภาพแวดลอมดานการศกึษา  
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ขอมูลพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด/ประชากร  
พ้ืนที่เกษตร ชลประทานและปาไมของกลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ป 2564 
การถือครองท่ีดิน/การใชที่ดิน 
ขอมูลการปกครอง/ประชากรแยกรายอําเภอ 
จํานวนสถานศกึษา ในกระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ในจังหวัดรอยเอ็ด  
จํานวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดรอยเอ็ด 
ระดับการพัฒนาตามดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2563 และรายจายภาครัฐ 
ขอมูลดัชนีความกาวหนาของคนจังหวัดรอยเอ็ด ป 2563 
ดัชนียอยดานการศึกษา 
สัดสวนการจางงาน จําแนกตามอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด 
จํานวนสถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอื่น ๆ ในจังหวัดรอยเอ็ด 
จํานวนหนวยงาน สถานศึกษา และจํานวนนักเรียน/จํานวนครู และบุคลากร 
ฐานขอมูลดานการศึกษาเพื่อใชประโยชนในการวางแผนและบริหารจัดการศึกษา  
การติดตาม  และประเมินผล 
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แสดงลักษณะทางกายภาพของจังหวัดรอยเอ็ด 
ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index : HAI) รายจังหวัด ป 2563 
ระดับแผนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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(Human Achievement Index: HAI) รายจังหวัด ป 2563 
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บทสรุปผูบริหาร 
Executive Summary 

        สืบเนื่องจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ตามขอ 11 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด และมี
อํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด ตามขอ 11 (2) คือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรอยเอ็ด จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดย
มีกรอบแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดรอยเอ็ด กําหนดไว ดวย
เปาประสงคเดียวกัน โดยรวมกันบูรณาการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน เพ่ือพัฒนาใหการจัดการศึกษาของ
จังหวัดรอยเอ็ด มีเอกภาพในเชิงนโยบายและตอบสนองความตองการภายใตบริบทพ้ืนที่  

 

การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ประกอบดวยหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดที่เก่ียวของ อาทิ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ศูนย
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป  ทองถ่ินจังหวัด คณะกรรมการอาชีวศึกษาจัง สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนวยงานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
เกี่ยวของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และ
หนวยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ รวมดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มุงเนนการสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ํา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเทาเทียมกัน โดยสรางความเชื่อมั่นใหแกผูเรียน 
ผูปกครอง ประชาชน ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอยางเสมอภาค พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
พ่ึงพาตนเองได และมีทักษะที่สําคัญและจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ตอบสนองความตองการของพ้ืนที่ ภายใตกรอบ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย 5 สวนสําคัญ คือ  

สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดรอยเอ็ด  
สวนที่ 2 บริบทที่เก่ียวของดานการศึกษา  
สวนที่ 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด   
สวนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ 
สวนที่ 5 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการศึกษาสูการปฏิบัติ   
ซึ่ง 5 สวนนี้ลวนเปนปจจัยสําคัญ ในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาในระดับพ้ืนที่ ซึ่งชวยใหทุก 

หนวยงานมองเห็นเปาหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งข้ึน  
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บทนํา 
 

ความเปนมา 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวน
ราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอ
รัฐสภา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตร ีและแผนอ่ืนที่เก่ียวของ  
 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่  2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566-2570 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) แผนการศึกษาแห งชาติ  พ .ศ. 2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-
2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือรวบรวมแผนงาน/โครงการ ของสวนราชการ
ดานการศึกษาในระดับพื้นที่เพื่อเปนขอมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดทําแผนแผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวบรวมขอมูลแผนงาน/โครงการ กิจกรรม จากสวนราชการที่ดําเนินการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานดานการศึกษาในพื้นที่  
 
วิธีดําเนินงาน 
   1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหบริบทตาง ๆ ที่เก่ียวของ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2562-2565 นโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2566-2570) ของกระทรวงศกึษาธิการ และบริบทอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 2. ศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลบริบทที่สงผลตอ การจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวยบริบทและขอมูลดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี โรคติดตอ โรค
อุบัติ ใหม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม การ
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เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร รวมทั้ง โครงสรางและการบริหารจัดการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
เพ่ือนําขอมูลไปประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
 3. รวบรวมขอมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากหนวยงานดาน
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดที่เก่ียวของ 
 4. จัดทํากรอบ เคาโครง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด  
 5. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรอยเอ็ด รวมกับหนวยงานในสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของในรูปแบบการประชุมในหองประชุมและการ
ประชุมออนไลน (Zoom meeting)  
 6. บูรณาการเปน (ราง) แผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด โดยยึดกรอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2566-2570) 
 7. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ตอผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด  
 8. เผยแพรทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซตของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รอยเอ็ดและสังคมออนไลนอื่น ๆ เชน Facebook , Line เปนตน 
  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดมีแผนแผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ที่สามารถใชเปนฐานขอมูลการดําเนินการพัฒนาการศึกษาในระดับพ้ืนที่ ของหนวยงานทางดานการศึกษาที่
เก่ียวของ  
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สวนท่ี 1 
ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดรอยเอ็ด 

ขอมูลทั่วไป 
1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

1.1.1 ท่ีตั้ง  จังหวัดรอยเอ็ดตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

ทิศเหนือติดจังหวัดกาฬสินธุและมุกดาหาร ทิศใตติดจังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธร 

ทิศตะวันตกติดจังหวัดมหาสารคาม อยูหางจากกรุงเทพมหานครระยะทาง 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 8,299.46 ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ 5,187,156 ไรคิดเปนรอยละ 5.1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเปนลําดับที่ 10 ของภาค 

และลําดับที่ 23 ของประเทศ ภูมิประเทศ

โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง 

1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิประเทศ 

โดยทั่ วไปเปนที่ราบสูง มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง 130 –160 เมตร 

ซึ่งสภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของ

จังหวัดรอยเอ็ดสามารถแบงได ดังนี้ 

1. พื้ น ที่ ท างตอน เห นื อขอ ง

จั งห วัด  ใน พ้ื นที่ อํ า เภ อหนองพอก 

อําเภอโพธิ์ชัย  อําเภอโพนทอง และ

อําเภอเมยวดี มีลักษณะเปนภูเขาเตี้ย ๆ 

และพื้นที่ปาสวนใหญ เปนพ้ืนที่ลุมน้ํา

ของลําน้ํายัง สภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตกเขาหาลําน้ํายัง  

2. พื้นท่ีตอนกลาง ในเขตทองที่ 

อําเภอเสลภูม ิอําเภออาจสามารถ  

อําเภอเมืองสรวง อําเภอธวัชบุรี อําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอจังหาร 

อําเภอเชียงขวัญ และอําเภอทุงเขาหลวง เปนพ้ืนที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีแมน้ําชีไหล

ผาน สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือและตะวันออกเขาหาแมน้ําชี   

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของจังหวัดรอยเอ็ด 
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3. พ้ืนที่ทางตอนลางในเขตทองท่ี อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตต 

อําเภอพนมไพร อําเภอโพนทราย และอําเภอหนองฮี เปนที่ราบต่ํารูปกระทะที่เรียกวา “ทุงกุลารองไห”  

เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิขนาดใหญ สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเขา

หาแมน้ํามูล มีลําน้ําเสียวไหลผาน และมีแมน้ํามูลเปนเสนเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร 

ตารางที่ 1 ขอมูลพ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด/ประชากร 
จังหวัดรอยเอ็ดแบงออกเปน 20 อําเภอ 193 ตําบล 2,446 หมูบาน   

อําเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) ระยะทาง(กม.) จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนประชากร 
  อําเภอเมืองรอยเอ็ด 493.60 0 15 201 158,675 
  อําเภอเกษตรวิสัย 580.13 48 13 174 97,625 
  อําเภอจตุรพักตรพิมาน 521.99 26 12 150 79,408 
  อําเภอธวัชบุรี 374.00 11 12 147 67,303 

  อําเภอพนมไพร 519.30 64 13 160 71,398 
  อําเภอโพนทอง 719.15 47 14 196 108,207 
  อําเภอเสลภูม ิ 792.34 32 18 235 118,688 
  อําเภอสุวรรณภูม ิ 1,107.04 52 15 199 114,635 
  อําเภออาจสามารถ 454.44 34 10 139 73,685 
  อําเภอปทุมรัตต 356.94 85 8 101 53,606 
  อําเภอหนองพอก 599.47 73 9 120 66,546 
  อําเภอเมืองสรวง 209.44 26 5 49 23,115 
  อําเภอโพธิ์ชัย 394.31 53 9 112 57,981 
  อําเภอโพนทราย 215.85 82 5 57 27,996 
  อําเภอเมยวด ี 180.59 72 4 43 23,211 
  อําเภอศรีสมเด็จ 217.67 27 8 82 36,201 

  อําเภอจังหาร 165.10 9 8 110 45,324 
  อําเภอเชียงขวัญ 127.20 12 6 66 27,352 
  อําเภอหนองฮี 132.00 78 4 54 24,379 
  อําเภอทุงเขาหลวง 138.90 22 5 51 23,268 

รวม 8,299.46 
 

193 2,446 1,298,639 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดรอยเอ็ด 2565 

   1.1.3 ภูมิอากาศ จังหวัดรอยเอ็ดจัดอยูในกลุมที่มีฝนตกสลับกับแหงแลง ไดรับอิทธิพลจาก

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลทําใหอากาศหนาวเย็น และพายุดีเปรสชัน

จากทะเลจีนใต ทําใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง ระยะใกล-ไกลทะเล จะทําใหอากาศมีความแตกตางกันระหวาง

ฤดูรอยและฤดูหนาวมากเนื่องจากไมมีพ้ืนที่ติดตอกับทะเล มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียส  

มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว ในแตละฤดูจะมีชวงเวลาไมคงที่แนนอน ขึ้นอยูกับปรากฏการณทาง

ธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเปนหลัก  
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  1.1.4 การใชประโยชนท่ีดิน ในป 2555 พ้ืนที่โดยรวมของกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง มีพ้ืนที่ท้ังสิ้น 34,894.31 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 19,639,918 ไร คิดเปนรอยละ 18.61 ของ

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคดิเปนรอยละ 6.49 ของพื้นที่ทั้งประเทศ แบงการใชประโยชน ของพ้ืนที่ ดังนี้  

ตารางท่ี 2  พ้ืนที่การเกษตร ชลประทาน และปาไมของพื้นที่กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ป 

2564  

                                                                                                                              หนวย : ไร 

ที่มา : สถิติการใชที่ดิน จําแนกเปนรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2554-2564 (ผลสํารวจเบือ้งตน วันท่ี 30 กรกฎาคม 2565) 

พื้นที่ชลประทาน : ที่มา โครงการชลประทาน จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด  

(พ.ศ. 2563)                                                                
  จากตารางขอมูลขางตน พ้ืนที่กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพ้ืนที่การเกษตรรวม 
19,497,383 ลานไร  โดยจังหวัดขอนแกนมีพ้ืนที่การเกษตรมากที่สุด จํานวน 7,111,731 ลานไร รองลงมาไดแก 
จังหวัดรอยเอ็ด 5,394,908 ลาน ไร จังหวัดกาฬสินธุ  4,689,183 ลานไร และจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่
การเกษตรนอยที่สุด 3,887,389 ลาน ไร ตามลําดับ ในสวนพ้ืนที่ชลประทานเมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัดพบวา 
จังหวัดรอยเอ็ดมีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุด 474,277 ลานไร รองลงมาไดแก ขอนแกน 449,641 ลานไร 
มหาสารคาม 382,767 ลานไร และ กาฬสินธุ 354,000 ลานไร ในสวนของพื้นที่ปาไมจะพบวา จังหวัดขอนแกน
มีจํานวนพ้ืนที่ปาไมมากท่ีสุด 763,545 ลานไร รองลงมาไดแก กาฬสินธุ 473,670 ลานไร รอยเอ็ด 215,454 
ลานไร และจังหวัดมหาสารคาม 133,129 ลานไร ตามลําดับ สวนของพ้ืนท่ีนอกการเกษตรจังหวัดขอนแกนมี
พ้ืนที่มากที่สุด 1,715,809 ลานไร รองลงมาไดแก รอยเอ็ด 1,059ม607 ลานไร กาฬสินธุ 1,002,823 ลาน ไร 
และมหาสารคาม 569,957 ลานไร ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด มหาสารคาม รวม 

1.พ้ืนที่การเกษตร 4,182,736 2,801,906 3,702,354 2,801,506 13,488,502 

  - พื้นท่ีชลประทาน 449,641 354,000 474,277 382,767 1,660,685 

2.พ้ืนที่ปาไม 763,545 473,670 215,454 133,129 1,585,798 

3.พ้ืนที่นอกการเกษตร 1,715,809 1,059,607 1,002,823 569,957 4,348,196 

พื้นท่ีทั้งหมด 7,111,731 4,689,183 5,394,908 3,887,359 21,083,181 

จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 248,717 169,052 240,605 176,398 705,310 
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ตารางที่ 3  การถือครองท่ีดิน และการใชที่ดินของกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ป 2564 

 

รายการ ขอนแกน กาฬสนิธุ รอยเอ็ด มหาสารคาม รวม 

เนื้อที่ปาไม 763,545 473,670 215,454 133,129 1,585,798 

เนื้อที่ใชประโยชนทาง
การเกษตร 

4,182,736 2,801,906 3,702,354 2,801,506 13,488,502 

นาขาว 2,797,528 1,655,730 3,313,973 2,328,294 10,095,525 

พืชไร 948,252 628,344 149,560 269,994 1,996,150 

สวนไมผลและไมยืนตน 91,165 213,149 106,280 40,346 450,940 

สวนผักและไมดอก 15,444 21,648 6,448 6,776 50,316 

เนื้อที่ใชประโยชนทาง
การเกษตรอ่ืน ๆ 

330,346 283,034 126,093 156,095 895,568 

เนื้อที่ใชประโยชนนอก
การเกษตร 

1,715,809 1,059,607 1,002,823 569,957 4,348,196 

เนื้อที่ท้ังหมด 6,662,090 4,335,183 4,920,631 3,504,592 19,422,496 

จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 248,717 169,052 240,605 176,398 705,310 

    หนวย : ไร 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

อางอิง สํานักสถิติแหงชาติ (สสช.) 

 จากตารางขอมูลการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2564 สรุปไดวาพื้นท่ีของกลุมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 19.4 ลานไร เปนพื้นที่พ้ืนท่ีปาไม 1.5 ลานไร โดยมีเนื้อที่

ใชประโยชนนอกภาคการเกษตร 4.3 ลานไร และเน้ือที่ใชประโยชนทางการเกษตร 13.4 ลานไร แยกเปนท่ีนา

ขาวรวม 10.1 ลานไร คิดเปนรอยละ 51.97 จังหวัดที่มีการใชท่ีดินในที่นาขาวมากที่สุดคือ จังหวัดรอยเอ็ด 

เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการทํานา โดยเฉพาะการปลูกขาวหอมมะลิในพ้ืนที่ ทุงกุลารองไห  

ขาวหอมมะลิของจังหวัดรอยเอ็ดเปนที่รูจักและยอมรับกันโดยทั่วไป อีกท้ังยังเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ เนื่องจากขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหจะมีเอกลักษณและแตกตางไปจากขาวหอมมะลิที่

ผลิตจากแหลงปลูกพืชอ่ืน ๆ คือ ความหอม ซึ่งมีผลมาจากสภาพของภูมิศาสตรและแสงแดดที่เหมาะสม 

พอเหมาะนารับประทานทําใหเปนที่นิยมของผูบริโภค และกรมทรัพยสินทางปญญาไดประกาศขึ้นทะเบียน 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2550 พื้นที่นาขาว รองลงมาไดแก จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม 

และกาฬสินธุ ตามลําดับ 

1.2 ขอมูลการปกครอง/ประชากร  

           1.2.1 การปกครอง 

        การปกครองในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด แบงเขตการ

ปกครองออกเปน 20 อําเภอ 193 ตําบล 2,446 หมูบาน รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางที่ 4 ขอมูลการปกครอง/ประชากรแยกรายอําเภอ  

 

อําเภอ 
การปกครอง ประชากร  

รวม หมูบาน 
(แหง) 

ตําบล 
(แหง) 

อบต. 
(แหง) 

ทต. 
(แหง) 

ทม. 
(แหง) 

อบจ. 
(แหง) 

ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

 เมืองรอยเอ็ด 201 15 11 3 1 1 76,964 81,374 158,338 
 เกษตรวิสัย 174 13 12 3 - - 48,359 49,080 97,439 
 จตุรพักตรพิมาน 150 12 6 7 - - 39,017 40,154 79,171 
 ธวัชบุร ี 147 12 8 5 - - 33,185 33,966 67,151 
 พนมไพร 160 13 12 2 - - 35,388 35,726 71,114 
 โพนทอง 196 14 9 6 - - 53,614 54,330 107,944 
 เสลภูม ิ 235 18 7 10 - - 58,528 59,653 118,221 
 สุวรรณภูมิ 199 15 10 6 - - 56,538 57,758 114,296 
 อาจสามารถ 139 10 9 2 - - 36,757 36,960 73,717 
 ปทุมรัตต 101 8 6 3 - - 26,536 27,128 53,664 
 หนองพอก 120 9 8 2 - - 33,222 33,247 66,469 
 เมืองสรวง 49 5 - 4 - - 11,507 11,626 23,123 
 โพธิ์ชัย 112 9 6 4 - - 28,910 29,170 58,080 
 โพนทราย 57 5 3 2 - - 13,959 14,019 27,978 
 เมยวด ี 43 4 - 4 - - 11,417 11,737 23,154 
 ศรีสมเด็จ 82 8 5 3 - - 18,619 17,348 35,967 
 จังหาร 110 8 4 4 - - 22,288 22,960 45,248 
 เชียงขวัญ 66 6 5 1 - - 13,438 13,927 27,365 
 หนองฮี 54 4 3 1 - - 12,164 12,211 24,375 
 ทุงเขาหลวง 51 5 5 - - - 11,473 11,716 23,189 

รวม 2,446 193 129 72 1 1 641,883 654,130 1,296,013 

  ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดรอยเอ็ด และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด  
    (ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2565)  
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1.2.2 ประชากร 

      ประชากรในพ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 1,296,013 คน โดยผูท่ีมีสัญชาติไทย และ

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน จําแนกเปนเพศชาย จํานวน 641,883 คน เปนเพศหญิง จํานวน 654,130 คน ตาม

ตาราง 

 ตารางท่ี 5 จํานวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดรอยเอ็ด  

 

ลกัษณะขอมูล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

แยกตามเพศ  644,621  655,386  1,300,007 

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   

- ผูที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  641,883  654,130  1,296,013 

-ผูที่ไมไดสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 811 376 1,187 

-ผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานกลาง (ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนดใหจัดทําขึ้นสําหรับ ลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อใน
ทะเบียนบาน) 

 1,728  799  2,527 

-ผูที่อยูระหวางการยาย (ผูท่ียายออกแตยังไมไดยายเขา) 199 81  280 

 ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน จํานวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดรอยเอ็ด ประจําเดือนตลุาคม 2564  

     

ตารางที่ 6 ประชากรแยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน)  

พ.ศ. 2565 

 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

< 1 ป 4,389 4,004 8,393 14 ป 7,192 6,962 14,154 
1 ป 4,898 4,667 9,565 15 ป 7,515 7,033 14,548 
2 ป 5,244 5,052 10,296 16 ป 7,561 7,029 14,59 
3 ป 5,748 5,622 11,370 17 ป 7,704 7,173 14,877 
4 ป 6,010 5,577 11,587 18 ป 7,702 6,836 14,538 
5 ป 6,255 5,892 12,147 19 ป 7,559 7,132 14,691 
6 ป 6,336 6,009 12,345 20 ป 7,426 6,971 14,397 
7 ป 6,439 6,286 12,725 21 ป 7,676 6,954 14,630 
8 ป 6,715 6,544 13,259 22 ป 7,875 7,792 15,667 
9 ป 7,315 6,911 14,226 23 ป 8,576 8,364 16,940 
10 ป 7,546 7,057 14,603 24 ป 9,611 9,301 18,912 
11 ป 7,132 6,683 13,815 25 ป 9,966 9,525 19,491 
12 ป 7,208 6,722 13,930 26 ป 10,305 9,628 19,933 
13 ป 7,158 6,908 14,066 27 ป 10,153 9,571 19,724 
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ตารางที่ 6 (ตอ) ประชากรแยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

พ.ศ. 2565 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
28 ป 9,975 9,364 19,339 48 ป 11,792 12,163 23,955 
29 ป 9,820 9,195 19,015 49 ป 10,796 11,388 22,184 
30 ป 9,947 9,295 19,242 50 ป 11,657 12,149 23,806 
31 ป 9,726 9,159 18,885 51 ป 11,860 12,496 24,356 
32 ป 9,406 8,811 18,217 52 ป 11,262 11,823 23,085 

33 ป 8,944 8,319 17,263 53 ป 10,976 11,713 22,689 
34 ป 8,501 7,960 16,461 54 ป 10,865 11,868 22,733 
35 ป 9,003 8,436 17,439 55 ป 10,043 10,749 20,792 
36 ป 9,363 8,884 18,247 56 ป 9,736 10,547 20,283 

37 ป 9,433 8,945 18,378 57 ป 9,327 10,163 19,490 
38 ป 9,310 8,679 17,989 58 ป 8,985 9,781 18,766 
39 ป 9,689 9,300 18,989 59 ป 8,248 9,043 17,291 
40 ป 10,017 9,499 19,516 60 ป 8,006 8,696 16,702 
41 ป 10,160 9,640 19,800 61 ป 7,459 8,096 15,555 
42 ป 10,403 9,928 20,331 62 ป 7,485 8,456 15,941 
43 ป 10,046 9,941 19,987 63 ป 7,873 6,564 14,437 
44 ป 10,140 10,064 20,204 64 ป 6,564 7,496 14,060 
45 ป 10,590 10,756 21,346 65 ป 6,431 7,440 13,871 
46 ป 10,365 10,804 21,169 66 ป 6,150 7,012 13,162 
47 ป 10,941 11,252 22,193 67 ป 5,455 6,384 11,839 
68 ป 5,228 6,071 11,299 85 ป  770 1,304 2,074 
69 ป 4,949 5,817 10,766 86 ป  731 1,219 1,950 
70 ป 4,840 5,704 10,508 87 ป  554 966 1,520 
71 ป 4,465 5,363 9,828 88 ป  505 852 1,357 
72 ป 4,480 5,319 9,799 89 ป  394 800 1,194 
73 ป 4,024 5,014 9,038 90 ป  297 615 912 
74 ป 3,635 4,582 8,217 91 ป  198 408 606 
75 ป 3,310 4,482 7,792 92 ป  172 310 482 
76 ป 3,001 3,954 6,955 93 ป  106 256 362 
77 ป 2,726 3,566 6,292 94 ป  107 211 318 
78 ป 2,112 3,097 5,209 95 ป  69 120 189 
79 ป 2,047 2,929 4,976 96 ป  44 96 140 
80 ป 1,937 2,601 4,538 97 ป  37 44 81 
81 ป  1,551 2,227 3,778 98 ป  40 42 82 
82 ป 1,284 2,074 3,358 99 ป  30 40 70 
83 ป  1,163 1,814 2,977 100 ป  19 27 46 
84 ป  978 1,663 2,641 > 100 ป 41 56 96 

 

                                                                           แผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   7 



 

ดัชนีความกาวหนาของคนในจังหวัดรอยเอ็ด 
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน 

(Human Achievement Index-HAI) เพื่อใชบงชี้ถึงความกาวหนาการพัฒนาคนในระดับจังหวัด เพื่อประเมิน

สถานการณการพัฒนาคนระดับจังหวัดวามีความกาวหนามากนอยเพียงไร โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมี

ความครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย

ที่มั่นคงและอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุนในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่

สะดวกปลอดภัยและเขาถึงการสื่อสารอยางทั่วถึง  ตลอดจนมีสวนรวมทางการเมืองและสังคมอยางมี

ศักดิ์ศรี  ซึ่งทําใหคนสามารถดํารงชีวิตอยู ในสั งคมอยางมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยดัชนี

ความกาวหนาของการพัฒนาคน ป 2563 (ดัชนีความกาวหนาของคนประจําป 2563 สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด มีดังนี้ 

      2.1  การพัฒนาคนจังหวัดรอยเอ็ด    

         จังหวัดรอยเอ็ด มีการพัฒนาคนในภาพรวม อยูลําดับที่  38 จาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ  

(ดัชนี HAI = 0.6347) มีความโดดเดนการพัฒนาคนในดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม อยูลําดับที่ 10 จาก 

77 จังหวัด (ดัชนี HAI = 0.7441) และดานชีวิตครอบครัวและชุมชน อยูลําดับที่ 15 จาก 77 (ดัชนี HAI = 

0.7067) และมีตวัชี้วัดท่ีสําคัญในแตละดาน อาทิ เชน ดานการศึกษา มีเด็กอายุ 0 – 5 ป ที่มีพัฒนาการสมวัย 

อยูลําดับท่ี 2 จาก 77 จังหวัด , ดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม มีครัวเรือนที่มีท่ีอยูอาศัยใชวัสดุคงทนและ

เปนของตัวเอง อยูลําดับที่  10 จาก 77 จังหวัด , ด านการคมนาคมและการสื่อสาร มีประชากรท่ีมี

โทรศัพทมือถือ เปนลําดับท่ี 11 จาก 77 จังหวัด และดานการมีสวนรวม มีครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม/องคกร

ในทองถ่ิน อยูในลําดับที่ 16 จาก 77 จังหวัด 

    ดังนั้นเมื่อนําขอมูลดัชนีความกาวหนาของคนมาแบงจังหวัดออกเปนกลุมตาง ๆ ตามระดับการ

พัฒนาเพ่ือใหสามารถวิเคราะหไดอยางชัดเจน พบวา จังหวัดรอยเอ็ด จัดอยูในกลุมจังหวัดที่มีระดับการพัฒนา

ในระดับปานกลาง  

 

   ตารางที่ 7 ระดับการพัฒนาตามดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ป 2563 และรายจายภาครัฐ 
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ตารางที่ 8 ขอมูลดัชนีความกาวหนาของคนจังหวัดรอยเอ็ด ป 2563 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ที่มา : ดัชนีความกาวหนาของคนประจําป 2563 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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    2.2  ดัชนียอยดานการศึกษา 

  การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอม สังคม ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข การศึกษามีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย และกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญตอการดํารงชีพ รวมท้ังการเรียนรูตลอดชีวิตยังสรางความไดเปรียบใน

การประกอบอาชีพที่ตองแขงขันกันในทุก ๆ ดาน สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใหประชาชนทุกคนตอง

จบการศึกษาภาคบังคับและสามารถเรียนไดจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  

     ดัชนียอยดานการศึกษาไดสะทอนการศึกษาของคนไทยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

โดยตัวชี้วัดที่เปนองคประกอบของดัชนียอยดานการศึกษามี 4 ตัวชี้วัด คือ จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป อัตราการเขาเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา คาเฉลี่ยระดับ

สติปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวบงชี้ถึงความกาวหนาในการพัฒนาคนดานการศึกษาของแต

ละจังหวัด  

     จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป หมายถึง จํานวนระยะเวลาโดยเฉลี่ย

ที่ใชในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป (ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเทา) ซึ่งเปนการ

ประมวลจากผลรวมของระยะเวลาหรือจํานวนปที่ใชในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปหารดวย

จํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปทั้งหมด  

     อัตราการเขาเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หมายถึง รอยละของ

จํานวนประชากรกลุมอายุ 15-17 ปที่เขารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทาตอจํานวน

ประชากรในกลุมเดียวกันทั้งท้ังหมด  

     คาเฉลี่ยระดับสติปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปที่  1 ซึ่งระดับสติปญญา 

(Intelligent Quotient : IQ) เปนความสามารถทางความคิด (Cognitive Intelligence) คือความสามารถของสมองใน

การคิด วิเคราะห การใชเหตุผล การคํานวณ การเชื่อมโยง การสรางความคิดรวบยอด โดยสามารถวัดออกมา

เปนคาตัวเลขไดดวยแบบทดสอบมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถทางสติปญญา ซึ่งตัวเลขท่ีไดน้ีก็คือคา IQ 

(Intelligence Quotient) หรือระดับสติปญญานั่นเอง ซึ่งคาเฉลี่ยระดับสติปญญา (IQ) ระดับปกติ จะอยูท่ี

ประมาณ 90-110  

    คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบเพื่อวัดความรูของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 6 ซึ่งประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูครอบคลุม 

5 วิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร) ตอผลรวมของจํานวนผูเขาสอบ 5 

วิชาในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ทั้งหมด  

       การประเมินความกาวหนาของคนดานการศึกษา โดยใชดัชนียอยดานการศึกษาเปนเกณฑใน

การวัด ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สรุปสาระสําคัญไดดงันี้  
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        ตารางที่ 9  ดัชนียอยดานการศึกษา 

 
ดัชนียอยดานการศึกษา 

4 จังหวัดกาวหนามากที่สุด 4 จังหวัดในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 12 

ลําดับที่ จังหวัด คาดัชนี ลําดับที่ จังหวัด คาดัชนี 

1 กรุงเทพมหานคร 0.8812 22 ขอนแกน 0.6036 

2 ชลบุร ี 0.7483 38 มหาสารคาม 0.5501 

3 ภูเก็ต  0.7371 50 รอยเอ็ด 0.5197 

4 นนทบุร ี 0.7369 58 กาฬสินธุ 0.4981 

         

  ที่มา : ดัชนีความกาวหนาของคนประจําป 2563 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index: HAI) รายจังหวัด ป 2563 
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  ตารางที่ 10 สัดสวนการจางงานจําแนกตามอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด 

  ที่มา : การศึกษาแนวโนมความตองการกําลังคน รายจังหวัด พ.ศ.2563 - 2568 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 91 
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ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา 

1. หนวยงานทางการศึกษา 

  หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรอยเอ็ด มีหนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด ดังนี้ 
 

 ตารางที่ 11  จํานวนสถานศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ในจังหวัดรอยเอ็ด  
 

สังกัด พื้นที่ท่ีรับผิดชอบ/ที่ต้ัง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  1.1 สพป.รอยเอ็ด เขต 1 (224 ร.ร) มี 7 อําเภอ 1. เมืองรอยเอ็ด 2. จตุรพักตรพมิาน 3. ธวัชบุรี  

4. ศรีสมเด็จ 5. จังหาร 6. เชียงขวัญ และ 7. ทุงเขาหลวง 

  1.2 สพป.รอยเอ็ด เขต 2 (333 ร.ร.) มี 8 อําเภอ 1. สุวรรณภูมิ 2. เกษตรวิสยั 3. ปทุมรตัต 

4. พนมไพร 5. อาจสามารถ 6. เมอืงสรวง 7. โพนทราย และ  

8. หนองฮ ี

  1.3 สพป.รอยเอ็ด เขต 3 (213 ร.ร.) มี 5 อําเภอ 1. โพนทอง 2. โพธิ์ชัย 3. หนองพอก 4. เสลภูมิ  

  1.4 สพม.รอยเอ็ด  (60 ร.ร.) 20 อําเภอ 

  1.5 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

       (3 ร.ร.) 

โรงเรียนศกึษาสงเคราะหธวัชบุรี โรงเรยีนโสตศึกษาจังหวัด

รอยเอ็ด และศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดรอยเอ็ด 

2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน 

  2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ 60 แหง 

3. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 20 แหง (ภาครัฐ 8 แหง และเอกชน 14 แหง) 

4. สํานักงาน กศน.จังหวัดรอยเอด็ 20 แหง 

กระทรวงอื่น ๆ   

5. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถานศึกษา 14 แหง 

6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 544 

  6.1 องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด 4 แหง 

  6.2 เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 21 แหง 

  6.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 519 แหง 

7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  

   วิจัยและนวัตกรรม 

3 แหง 

8. กระทรวงวัฒนธรรม 1 แหง วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอด็ 
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2.  สถานศึกษาและผูเรียน 

 ตารางท่ี 12  จํานวนหนวยงาน สถานศึกษา และจํานวนนักเรียน/จํานวนครูและบุคลากร ในพ้ืนท่ีของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด  ปการศึกษา 2565 จําแนกตามสังกัด ขอมูล ณ 10 มิถุนายน  2565  
 

สังกัด/หนวยงาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนนักเรียน       จํานวนครู/บุคลากร 

สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 1,497 297,113                18,652 

1. สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ  935 264,915                 14,542 

        1.1 สพฐ. 833 198,227                 10,520 

           1.1.1 สพป.รอยเอ็ด เขต 1 224  26,458                   2,532 

           1.1.2 สพป.รอยเอ็ด เขต 2 333  35,726                   2,621 

           1.1.3 สพป.รอยเอ็ด เขต 3 213  24,498                   2,417 
           1.1.4 สพม.รอยเอด็  60  43,407                   2,550 

           1.1.5 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ*   3    1,252                     400 

       1.2 สช.  60  21,625                   1,299 

       1.3 สอศ.  22  22,677                   1,142 

          1.3.1  สถานศึกษาของรัฐ   8  16,193                    882 

          1.3.2  สถานศึกษาเอกชน  14    6,244                    260 
       1.4 กศน.  20   22,584                   439 
          1.4.1 กศน.อําเภอ  20   22,584                   439 
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม    3    7,149                    597 

       2.1 มหาวิทยาลัย*    2    6,954                    559 

       2.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย    1     195                       38 

3. สังกัดกระทรวงมหาดไทย (อปท.) 544   23,655                 2,752 

       3.1 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)    4       996                     81 

       3.2 เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบล   21    7,030                 1,007 

        3.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 519   15,629                1,664 
4. สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ 14      1,053                      129    

       4.1 สถานศึกษา /โรงเรียนพระปริยัติธรรม 14      1,053                      129 

5. กระทรวงวัฒนธรรม   1         341                       35 

       5.1 วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด*   1         341                       35 

          หมายเหตุ : หนวยงาน/ขอมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2565 

 

ตารางที่ 13 ฐานขอมูลดานการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการวางแผนและบริหารจัดการศกึษา การติดตามและ
ประเมนิผล  

ลําดับ ชื่อฐานขอมูล URL ลิ้งค 

1 
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาสาํนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2565 
https://www.roietpeo.go.th/index.php/

ขอสารสนเทศ-ศธจ.html 

2 
ระบบสารสนเทศการทอสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET 

จังหวัดรอยเอ็ด 
http://www.niets.or.th 
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สวนท่ี  2 
บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษา 

 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
 

 คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแหงชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.
2561-2580) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและ
ยุทธศาสตร ดังนี้  
    วิสัยทัศน  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

      มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เนนการบรหิารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงที่มีอยูในปจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวน ราชการ ภาคเอกชนประชา
สังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปได 
ตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 

1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณ ี 
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหสอดรับกับบริบท ของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม 

2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ในมิติ 
ตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

3) “สรางคณุคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน รุนใหม  
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสาน กับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให
ประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน เวทีโลก 
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของ
คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
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3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความ
พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน คนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร 
นักคดิ ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิด รวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  มี
เปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดาน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เก่ียวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง   3 
ดาน อันจะนําไปสูความย่ังยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
   6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   มี
เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชนสวนรวม” 
  

แผนภาพที่ 3  ระดับแผนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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แผนภาพท่ี  4  วิสัยทัศนและเปาหมายการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 

 
 

แผนภาพท่ี  5  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติสูแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น 
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แผนภาพท่ี  6  สาระสําคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา 

 
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
   ประเด็น 1 1. ดานความมั่นคง  
   แผนยอยการรักษาความสงบภายในประเทศ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2  เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรู
ถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสรมิสรางความรกัและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติ
ไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพรศาสตร
พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถอง
แท และนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยาง
สม่ําเสมอ 

  ประเด็น 10  ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
  มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงคของประชาชนไทยในชวง
ระยะเวลา ๒๐ ปขางหนา โดยเฉพาะการมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความ
ตระหนักถึงหนาที่ตอประโยชนสวนรวม รวมทั้งการสงเสริมใหประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เปนศูนยรวมจิตใจ
ใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเปนไทยท่ีมีอัตลักษณและความโดดเดนจนเปนท่ี
ประจักษแกสายตาชาวโลก ทั้งในดานความมีน้ําใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรี ความเปนมิตร แผน
แมบทดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค บูรณาการรวมระหวางภาคีตาง ๆ อาทิครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปนวิถีการดําเนินชีวิต โดย
วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตการพัฒนาคนใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี บนพ้ืนฐานของ
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การมีสวนรวมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ทั้งครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และ
ภาคเอกชน โดยแผนยอยที่เกี่ยวของดงัน้ี 
    แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองที่ดี โดยมีแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอน
ตามพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งการตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  ใหรองรบัการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 4 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน  
อนุรักษพัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รณรงคสงเสริมความเปนไทยในระดับทองถิ่นและชุมชน จัดใหมีพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของ
พ้ืนที่ สงเสรมิชุมชนใหเปนฐานการสรางวิถีชีวิตพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 5  การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ 
รับผิดชอบตอสวนรวม สรางจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใชประโยชนจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบตอสวนรวม สรางเสริมผูนําการเปลี่ยนแปลง และตนแบบที่ดีทั้งระดับ
บุคคลและองคกร โดยการยกยองผูนําท่ีมีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม สงเสริม
สนับสนุนใหมีกลไกการดําเนินงานในการสรางเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและ
สวนรวม โดยสงเสริมและสนับสนุนองคกรสาธารณะท่ีไมหวังผลประโยชน 

  ประเด็น  11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
    จําเปนตองมุงเนนการเสริมสรางสภาพแวดลอมตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และ 
ประเทศใหเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดชวงชีวิต เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถพัฒนาตน
และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการ
ตั้งครรภ ปฐมวัย วัยรุน วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี
คุณคา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศๆไดอยางมีศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะตองมีความ
พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถู ก ต อ ง  
มีทักษะที่จําเปนในโลกอนาคต สามารถใชภาษาไทยไดดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมทั้ง
อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มี
ทักษะสูง เปนนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดย
มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” แผนยอย เพื่อพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและในทุก
ชวงวัยใหเตม็ศักยภาพและเหมาะสม ที่เก่ียวของกับดานการศึกษา  ดังนี้ 
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 แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย  โดยมี
แนวทางการพัฒนา   
  แนวทางการพัฒนาที่ 1  สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย สรางครอบครัวที่
เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสงเสริมความรูในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับคานิยมของคนรุนใหม 
และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรูทางวิชาการตั้งแตชวงตั้งครรภและถึงชวงอายุตาง ๆ พัฒนา
ทักษะชีวิตและการเรียนรู การทํางานและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชากรแตละชวงวัย รวมถึงการ
ใหทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวม พรอมทั้งการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางครอบครัวอบอุน
เขมแข็ง โดยเนนการสงเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การ
สงเสริมนโยบายการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน การสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถาน
ประกอบการจัดบริการที่สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการ
ดูแลผูสูงอายุ การสนับสนุนควบคูกับการปฏิรูปสื่อใหมีบทบาทในเชิงสรางสรรคในการใหความรูตอการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัว โดยท่ีจะตองมีระบบการจัดการที่อยูอาศัยสําหรับครอบครัวที่เอื้อตอ
การดํารงชีวิตครอบครัว สงเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและ
ครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทํางานที่เอ้ือตอครอบครัวที่ทุกภาค
สวนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานท่ีสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตครอบครัว 
  แนวทางการพัฒนาที่  2  สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอก
หองเรียน สรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ในอนาคต สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและ
พัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการและสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน เพ่ือใหองคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ท่ีประชาชน ชุมชน องคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และติดตามการดําเนินงานสงผลใหการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดย
เนนใหพอแมมีวัฒนธรรมที่ปลูกฝงใหลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตร ีกีฬา ศิลปะ รวมทั้งสงเสริมใหทุก
ภาคสวนเปดพื้นที่แหงการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแกครอบครัวทุก
ลักษณะ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี
ความเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยการ
เชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เพ่ือ
เสริมและสรางศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละหนวยงานใหมี
ความเขมแข็งและตอบโจทยประเทศ เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการ
ตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทางและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต รวมถึงขอมูลที่สนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานที่มีทักษะตรงตอความตองการของตลาดงานใน
อนาคต และใชประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผูสูงอายุที่มีความรู 
ประสบการณ และทักษะเพ่ือถายทอดความรู ประสบการณ และทักษะใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ 
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แผนยอยการพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  แนวทางการพัฒนา 1 จัดใหมีการเตรียมความพรอมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู และ
ทักษะใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ พรอมทั้งสงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ รวมท้ังกําหนด
มาตรการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานใหพอแมสามารถเลี้ยงดูบุตรไดดวยตนเอง ท้ังการจูงใจ
ใหสถานประกอบการจัดใหมีการจางงานที่ยืดหยุน รณรงคใหผูชายตระหนักและมีสวนรวมในการทําหนาที่ใน
บานและดูแลบุตรมากขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา  2 จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดย
สงเสริมและสนับสนุนใหโรงพยาบาลทุกระดับและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัย
แมและเด็กสูมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม
และสารอาหารท่ีจําเปนตอสมองเดก็ 
  แนวทางการพัฒนา  3 จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่เนนการพัฒนาทักษะสําคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิด
ความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับ
การยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปนมือ
อาชีพ ตลอดจน ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรูเนน
การเตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยและการเตรียม
ทักษะการอยูในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน 

แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดงันี้ 
  แนวทางการพัฒนา  1  จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค 
การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  แนวทางการพัฒนา  2  จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
  แนวทางการพัฒนา  3  จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมตอกับโลกการทํางาน  
  แนวทางการพัฒนา  4  จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ การบมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถ
อยูรวมและทํางานภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา  5  สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอ
กันระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวน
ปญญา และความฉลาดทางอารมณ ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตของกลุมวัยเรยีน/วัยรุน 
 แผนยอยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  แนวทางการพัฒนา 1  ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทํางานให
มีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน รวมท้ัง
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนใหกับประเทศ 
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  แนวทางการพัฒนา  3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝมือใหเปน
ผูประกอบการใหม และสามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ และมีโอกาสและทางเลือก
ทํางานและสรางงาน 
 

ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 
เนนท้ังการแกไขปญหาในปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศกึษาและ 

การเรียนรูทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ี
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทคร ู
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถกํากับการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว ควบคูกับ
การสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถ
พิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง โดยประกอบดวย ๒ แผนยอย ดังนี้ 

แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี  21 
 แนวทางการพัฒนา 1  ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 
4 แนวทางยอย  ไดแก 
    (1 ) พัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช
ฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะใหไดมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนําที่ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา
ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และการฝกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเนนการเรียนรูท่ีผูกกับงาน 
เพื่อวางรากฐานใหมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประเทศไดในหลากหลายมิติ  
ทั้งในดานการผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เปนท่ีตองการของตลาด การพัฒนาผูประกอบการ
ยุคใหมท่ีมีศักยภาพในการสรางธุรกิจใหมที่มีใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูตลาดตางประเทศได 
รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรท่ีสามารถสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางดี  
   (2) พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรยีนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช
เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม 
    (3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอน
ความคิด/ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางทักษะชีวิต และสามารถนํามาใชตอยอดในการ
ประกอบอาชีพไดจริง  
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    (4) พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได เพื่อให
สามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใชสื่อผสมอยาง
หลากหลาย ปรับเปลี ่ยนตามความสามารถและระดับของผู เร ียน มีเนื ้อหาที ่ไมย ึดต ิดกับตัวสื ่อ  
เลือกประกอบเนื้อหาไดเอง คนหา แกไข จดบันทึกได เก็บประวัติการเรียนรูอยางเปนระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรูที่รวดเร็วและตอเนื่อง โดยผูเรียนมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

 แนวทางการพัฒนา  2   เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม ประกอบดวย 3  
แนวทางยอย ไดแก  
    (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน 
“ผูอํานวยการการเรียนรู” มหีลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหมที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน  
    (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงให
เขามาเปนคร ูปฏิรูประบบการผลิตครยูุคใหมโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสรางทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูท่ี
ชํานาญในดานการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจํานวนที่เพียงพอตอ
ความตองการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสรมิสมรรถนะครูที่ผานการศึกษาในระบบเดิม หรือ
ครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ ที่ยังไมผานการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
    (3) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม  โดยผูที่มี
ใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 แนวทางการพัฒนา 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ           
ทุกประเภท ประกอบดวย 6 แนวทางยอย 
    (1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการสราง
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม  
   (2) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงข้ึนมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในดานความ
พรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จํานวนครูที่ครบชั้น ครบ
วิชา จํานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน     
   (3) ปรบัปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 
มีการปรับปรุงโครงสรางการศึกษาที่เนนสายอาชีพมากข้ึน มีการเรียนการสอนและการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยี
สมัยใหม เกิดทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรูในการประกอบ
อาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรพัยากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม  
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    (4) เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคม
ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพ้ืนที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะ
พ้ืนฐาน ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรพัยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
   (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษา
ออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบ
การสอบที่นําไปสูการวัดผลในเชิงทกัษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 มากกวาการวัดระดับความรู  
   (6) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการ
สอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความ
รวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครฐั เพื่อเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรม
ที่เขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา 4  พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
ประกอบดวย 5 แนวทางยอย 

   (1) จัดใหมีระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุน 
    (2) มีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุนใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึง
การยกระดับทักษะวิชาชีพ  
   (3) พัฒนาระบบการเรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยความรวมมือจาก
ภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
    (4) พัฒนาระบบเครอืขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
    (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรยีนรูดิจิทัลท่ีมีคุณภาพที่นักเรียนนักศึกษา 
และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหมได 
  แนวทางการพัฒนา 5 สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลศิทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ประกอบดวย 5 แนวทางยอย   
   (1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดด
เดนเฉพาะสาขาสูระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กําหนดสมรรถนะและ
ทักษะพื้นฐานสําหรับสาขาอาชีพตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเปนเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของ
แรงงาน  และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณอุปสงคแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตาง ๆ และมีแนวทาง
ทบทวนและปรับปรุงใหแมนยํามากขึ้นเปนระยะ 
    (2) สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค 
    (3) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยและประวัติศาสตรทองถิ่น  
    (4) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ 
ของประเทศเพ่ือนบานในสถานศึกษา และสําหรับประชาชน  
     (5) สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับ
ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 
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  แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา 1  พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยพัฒนาระบบบริหาร

จัดการกลไกการคัดกรองและการสงตอเพื่อสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ 
สงเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพท้ังดานกีฬา 
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป  สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสราง
และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา และสงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจ
แกภาคเอกชน และสื ่อ ในการมีสวนรวมและผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับ
นานาชาติ 
   แนวทางการพัฒนา 2  สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบ
สนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ โดยจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผูมี
ความสามารถพิเศษไดสรางความเขมแข็งและตอยอดได จัดใหมีกลไกการทํางานในลักษณะการรวมตัวของกลุม
ผูมีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาเพ่ือพัฒนาตอยอด
งานวิจัยเพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ สรางความรวมมือและเชื่อมตอสถาบันวิจัยชั้นนําทั่วโลก เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหนักวิจัยความสามารถสูงของไทยใหมีศักยภาพสูงย่ิงข้ึน 

            ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา 1  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม 

สุจริต และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับ
พฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถ
แยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด 
ไมเพิกเฉยอดทนตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการ
สรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมท่ียึดประโยชน
สาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ
สงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปน
พลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหนาที่ความเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
 

แนวทางการพัฒนา  2 สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของ 
รัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย 
โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดย
การสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ 
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดก้ันมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 
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แผนการปฏิรูปประเทศ          
 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 จํานวน 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมอืง 2) ดานการ
บริหารราชการแผนดิน  3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดาน
สังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ดาน
การศึกษา และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ภารกิจที่เก่ียวของและสนับสนุนเปาประสงคแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 
ดาน ประกอบดวย (2) ดานการบริหารราชการแผนดิน (3) ดานกฎหมาย (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ดานการศึกษา  
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน   
    เปาประสงค เพื่อใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุก
มิติและรองรบัผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางท่ีกําหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ดานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
  เก่ียวของท้ัง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล  
  (2) จั ด โค รงส ร า งอ งค ก ร  แล ะ ระ บ บ งาน ภ าค รั ฐ ให มี ค ว าม ยื ด ห ยุ น  ค ล อ งตั ว 
และเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ  
  (3) ป รั บ เป ลี่ ย น ก ารบ ริห ารท รัพ ยาก ร บุ ค คลภ าค รั ฐ สู ระบ บ เป ด  เพื่ อ ให ได ม า 
และรักษาไวซึ่งคนเกง ดี และมีความสามารถอยางคลองตวั ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมของประชาชน  
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกฎหมาย 
     เปาประสงค เพื่อใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเทาที่จําเปนตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ดานกฎหมาย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป เก่ียวของกิจกรรมปฏิรูป
ที่ 1  
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่สรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 
 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    เปาประสงค เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และฟนฟู
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณยั่งยืน เปนฐานการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใชประโยชนลดความขัดแยงของการพัฒนาที่
ใชฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตาม
แนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 4 กิจกรรม
ปฏิรูป  เก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
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   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     11) แผนการปฏิ รูปประเทศ (ฉบับป รับปรุง) ด านการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เปาประสงค เพ่ือแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมกีารสงเสริม สนับสนุน และให
ความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากร
ใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกํากับกิจการที่ดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผยขอมูล
ขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนใน
การตอตานการทุจริตเพ่ือขจัดปญหาการทุจริตที่เก่ียวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป  เก่ียวของกิจกรรมปฏิรปูท่ี 4  
    (4) พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน  

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศกึษา  
   เปาประสงค เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําทางการ ศึกษา 
มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให มี
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ
สรางเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรปูการเรียนรูตลอดชีวิต  
 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาติ 
   1. ยุ ท ธศ าส ต รช าติ ด าน ก ารพั ฒ น าและ เส ริ ม ส ร า งศั กยภ าพ ท รัพ ย ากรม นุ ษ ย  
ขอ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชี วิต ขอ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอ 4.1 การลดความ
เห ลื่ อ ม ล้ํ า  ส ร า ง ค ว า ม เป น ธ ร ร ม ใน ทุ ก มิ ติ  ข อ  4.2 ก า ร ก ร ะ จ า ย ศู น ย ก ล า ง ค ว า ม เจ ริ ญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 
  ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ 
   1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด   ชวงชีวิต 1.1 
เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุน มี
ความรู และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลา
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรบัตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ
และความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเชี่ยวชาญตางประเทศเขามา
ทําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มข้ึน 1.5 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกสังคมเพ่ิมขึ้น 
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   2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 2.1 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจาเปนของโลกศตวรรษ    ที่ 21 สามารถ
เขาถึงการเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรยีมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป  เกี่ยวของกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 
(หนวยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม) 
   ภารกิจมีสวนเก่ียวของและสนับสนุน ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการปฏิรปู 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการปองกัน (Prevention) และการแกไข (Correction) ปญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีและตนสังกัด 
  4. การติดตามความคืบหนาและการระดมการมีสวนรวมของสังคม 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรูทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูกับภาคีเครือขายตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประชุมหนวยงานผูรับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหนาในการดําเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป 
  2) ดานกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 
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  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ตองการจําเปน 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชวยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกตามความตองการจําเปน 
     ขั้นตอนที่ 4 การสงเสริม สนับสนุนระบบกลไกใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามชวยเหลือครูใหม ครูที่ ไมมีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ครูและสถานศึกษาในทองถ่ินยากจน 
หางไกลและทุรกันดาร อาทิ การรวมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอรมกระบวนการจัดการเรียนรู
การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
    ข้ันตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
  ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะท่ีไดรบัการปรับปรุงใหมและการคง
วิทยฐานะของครู โดยนําผลการประเมินวิทยฐานะไปเปนสวนสําคัญในการประเมินและการปรับปรุง
คาตอบแทนที่เหมาะสม 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุงหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหสามารถ
บรรลุผล ตามเปาหมายการพัฒนาระยะยาวที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมุงหวังใหแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทําหนาที่เปนกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลําดับความสําคัญสูงตอการพัฒนาประเทศใน 
ระยะ 5 ปและเพื่อผลักดันใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสูความเจริญเติบโตที่ 
ทุกภาคสวนไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน โดยไดกําหนดทิศทางและเปาหมายของการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของหลักการและแนวคิดท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก  

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ตอยอดการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันที่ดี ควบคูกับการใชเงื่อนไข 2 ประการเพื่อกํากับการกําหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในสวน
ตาง ๆ ไดแก เงื่อนไขความรูโดยการใชองคความรูทางวิชาการที่รอบดาน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือ
ผลประโยชน ของประชาชนและความเปนธรรมในทุกมิติของสังคม  
 2 แนวคิด Resilience ซึ่งเปนแนวคิดที่มุงเนนการลดความเปราะบางตอความเปลี่ยนแปลง 
อันประกอบดวยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ไดแก (1) การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการภายใตสภาวะวิกฤติ ใหสามารถยืนหยัดและตานทานความยากลําบาก รวมถึงฟนคืนกลับ 
สูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ 
พัฒนาใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พรอมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอยางเทาทันเพื่อแสวงหา 
ประโยชนจากสิ่งที่เกิดข้ึน และ (3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและปจจัยพื้นฐานใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  
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 3 เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไมทิ้งใคร 
ไวขางหลัง” โดยมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุม ทั้งในมิติของการมีปจจัยที่จําเปน 
สําหรับการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดลอมที่ดี การมีปจจัยสนับสนุนใหมีสุขภาพที่สมบูรณ 
ทั้งทางรางกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใชศักยภาพของตนในการสรางความเปนอยูที่ดี รวมถึงการมุงสงตอ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีไปยังคนรุนตอไป  
 4 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคูกัน ไดแก 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเขมแข็งของ 
ประเทศอันประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรอมกับการใช 
ประโยชนจากองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม เพื่อผลักดันให
ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน และสามารถกระจายรายได โอกาส และ ความมั่งคั่งได
อยางทั่วถึง  
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา 
เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางย่ังยืน” ซึ่งหมายถึงการสรางการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแตระดับโครงสราง 
นโยบาย และกลไก เพ่ือมุงเสริมสรางสังคมที่กาวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนใหคนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา 
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิมที่สูง และคํานึงถึงความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดกําหนดเปาหมายหลักจํานวน 5 ประการ 
ประกอบดวย  
 1 การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ 
แขงขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญใหสูงขึ้น และสามารถตอบโจทยพัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม 
ยุคใหม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซมูลคาของ 
ภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่สงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม  
 2 การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับ โลกยุคใหม ทั้งทักษะในดานความรูทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เตรียมพรอมกําลังคนที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เอ้ือตอการปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงข้ึน รวมท้ังพัฒนาหลักประกันและ 
ความคุมครองทางสังคมเพ่ือสงเสรมิความมั่นคงในชีวิต  
 3 การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ําทั้งในเชิงรายได ความ
มั่งคั่ง และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมีโอกาส
ในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหมีบรกิารสาธารณะท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม      
  4 การเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภค ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แกไขปญหามลพิษ
สําคัญ ดวยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ําและลดการปลอยกาซเรือน
กระจก เพ่ือมุงสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้  
 5 การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 
ภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ กลไก
ทางสถาบันที่เอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของ ภาครัฐ
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ใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยาง ทันเวลา มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 ภายใตองคประกอบในแตละดาน  จึงไดกําหนดหมุดหมายการพัฒนา จํานวน 13 ประการ 
ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือตองการจะ ‘ขจัด’ เพื่อสะทอน
ประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสราง
มูลคาอยางย่ังยืน” และการบรรลุเปาหมายหลักในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยหมุด
หมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทยในการพัฒนา ประเทศ
ภายใตกรอบของยุทธศาสตรชาติ ซึ่งไดมีการพิจารณาถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผานมา   โดยหมุดหมายทั้ง 13 
ประการ แบงออกไดเปน 4 มิติ ดังน้ี 
3.3.1 มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนาํดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน 
 หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สําคัญของโลก 
 หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญ ของ
ภูมิภาค 
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่สําคัญของโลก 
3.3.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และ 
สามารถ แขงขันได 
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทาง
สังคม ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
3.3.3 มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.3.4 มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรยีนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนา 
แหงอนาคต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
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แผนภาพที่ 7  ความเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนากับหมุดหมายหลัก 

 
 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปน แผนหลัก 
ของชาติท่ีเปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธํารงไวซึ่ง
ความมั่นคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่ง ภารกิจสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายที่ 1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย แผนที่ 3) 
แผนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นโยบายท่ี 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทใน
ชาติ สอดรับดวยแผนที่ 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดรับดวย แผนที่ 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายที่ 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันแลแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
และนโยบายที่ 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน สอดรับดวยแผนที่ 10) แผนการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย
แผนที่ 11) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวยแผนที่ 15) แผน    การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร 
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นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซึ่งภารกิจสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวน
เก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ  
 นโยบายหลักที่ 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ  
 นโยบายหลักที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี 
สวนรวมทําประโยชนใหประเทศและการเปนพลเมอืงดี)  

นโยบายหลักที่ 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย (5.3 พัฒนาภาค 

เกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว)  
 นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริมพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนา
อยูทั่วประเทศ)  
 นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย (8.1 
สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการ
พัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น)  
 นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกันทาง
สังคม)  
 นโยบายหลักที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยาง
ยั่งยืน  
 นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 
 นโยบายเรงดวนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
 นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

 นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต     
 นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน 

 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  
    แผนการศึกษาแห งช าติ  พ .ศ . 2560-2579 เป นแผนที่ ว างกรอบ เป าห มายและทิ ศท าง  
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค 
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ใหมีสมรรถนะใน
การทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศกึษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
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(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดและวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบ
ความคดิสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปน
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค 
 1.    เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศกึษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองด ีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
 3.  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางและความเหลื่อมล้ํา 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเก่ียวของ
กับภารกิจทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตและพ้ืนที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา  
การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและสงเสริม
โอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยกระดับคุณภาพและ
สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแกง 
ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว)             
4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปน
ตน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 
 เปาหมาย 1) กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสราง
ผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
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 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนา กําลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สราง
ผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 เปาหมาย 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ
ตําราเรียน และสื่อการเรยีนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไม
จํากัดเวลาและสถานที่ 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานยิมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนา
คลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 3) ระบบขอมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมนิและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 2) พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทกุชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเขาถึงได 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 2) สงเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคณุภาพชีวิต
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ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงาน
ได อยางเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรงุกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงนิเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 

นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 1.1 เรงสรางสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการดานความปลอดภัยใหแกนักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรอื การ
จัดกิจกรรม Safety School Success จัดใหมีการฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคติดตอ การจัดการความรุนแรง
เก่ียวกับรางกาย จิตใจ และเพศ เปนตน 
   1.2 เรงพัฒนาบรรจุตัวชี้ วัดเรื่องความปลอดภัยใหอยูในเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาและ
หนวยงานทุกระดับ 
 1.3 เรงพัฒนาใหมีหนวยงานดานความปลอดภัยที่มีโครงสรางและกรอบอัตรากําลังอยางชัดเจนใน
ทุกสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
 2.1  เรงจัดทําและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ศกึษาวิเคราะห วิจัยความเหมาะสมความเปนไปไดและทดลองใชกอนการ
ประกาศใชหลักสูตรฯ ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2565   
 2.2 จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง มุงเนนกระบวนการเรียนรู
แบบถักทอความรู ทักษะคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุงเนนให
ผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ รวมท้ังการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   
    2.3 พัฒนาชองทางการเรียนรูผานดิจิทัลแพลตฟอรมที่หลากหลายและมีแพลตฟอรมการเรียนรู
อัจฉริยะที่รวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและ
พัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized Learning) สําหรับผูเรยีนทุกชวงวัย 
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 2.4  มุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรมใหมีความ
ทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรยีนรูประวัติศาสตรของทองถิ่นและการ
เสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมอืงที่เขมแข็ง  
 2.5  สงเสริมใหความรูดานการเงินและการออม (Financial Literacy) ใหกับผูเรียน โดยบูรณา
การการทํางานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารออมสิน ผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการ
ธนาคารโรงเรียน และการเผยแพรสื่อแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงนิ 
 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  แบบโมดูล (Modular 
System)  ท่ีมีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม
หนวยการเรียนรู (Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพ่ือการมี
งานทํา 
 2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสําเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ของพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงาน 
สถานศึกษา และผูเก่ียวของนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม 
3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย  
 3.1  ดําเนินการสํารวจและติดตามเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนําเขาสูระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
     3.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต 3 ปข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษาเพ่ือรบัการ
พัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยบูรณาการรวมงานกับ
ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
     3.3 มุงแกปญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไมไดรับการศึกษาเขาสูระบบการศึกษา โดยกําหนดตําแหนง 
(ปกหมุด) บานเดก็พิการทั่วประเทศ   
 3.4 ใหความชวยเหลือโรงเรียนหางไกลกันดารไดมีโอกาสเรียนรูในยุคโควิด โดยการสรางความ
พรอม  ในดานดิจิทัลและดานอ่ืน ๆ 
      3.5 สงเสริม และสนับสนุนความรวมมือการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรท้ังภาครฐั เอกชน 
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถาบันสังคมอ่ืน  
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และสงเสริมการผลิต
กําลังคนท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
 4.2 สงเสริม สนับสนุนใหมีการฝกอบรมอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ      โดยการ 
Re-skill,  Up-skill ,New skill เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น พรอมทั้งสรางชองทาง
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งผูสูงอายุ    ที่มีความสนใจ โดยมี
การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 4.3 จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและการเปน
ผูประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการสงเสริม และพัฒนาผูประกอบการ
ดานอาชีพทั้งผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม  
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 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนชางพันธุ R อาชีวะซอมทั่วไทย โดยการ    นํารองผานการ
ใหบริการของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) จํานวน 100 ศูนย ใหครอบคลุมการใหบริการแก
ประชาชน 
5. การสงเสรมิสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     5.1 พัฒนาหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม Performance Appraisal (PA) โดยใชระบบ
การประเมินตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)   
 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทํากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital 
Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา  
 5.3 ดําเนินการแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคูกับการใหความรู
ดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงนิและการออม 
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงนิคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน ผานแอปพลิเคชัน 
“เปาตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผูปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศกึษาและแผนการศึกษาแหงชาติ  
 จัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 
  
วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความ
ปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 
   3. ฐานขอมูล  Big Data มุ งพัฒนาการจัดเก็บขอมูลอย างเปนระบบและไมซ้ํ าซอน  
เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของแตละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม

                                                                           แผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   38 



 

 

ตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคม
ผูสูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป  (พ .ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได กําหนด
สาระสําคัญไว ดังนี้ 
 วิสัยทัศน “ภายในป 2570 ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะที่จําเปนพรอมเรียนรูตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคลองกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม” 
 พนัธกิจ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 2. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 3. ผลิต พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพกําลังคนท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
 4. สงเสริม สนับสนุนการสรางผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่
สามารถนําไปใชประโยชนสําหรับการพัฒนาดานการศึกษา สังคม หรอืสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาใหทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลสัมฤทธิ ์
 1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะการเรียนรู และทักษะ
ที่จําเปนของโลกยุคใหม สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตไดรับการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปญญา 
 2. กําลังคนมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ 
 3. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทา
เทียมดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 
 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค/เปาหมายการใหบริการ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศ 
 เปาประสงค/เปาหมายการใหบรกิาร ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ ปลูกฝงคานิยม 
ที่ถูกตอง และเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมไดตามสถานการณ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการ ผูเรียนและประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาทักษะ 
สมรรถนะวิชาชีพ ตามความตองการของตลาดแรงงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
 เปาประสงค/เปาหมายการใหบรกิาร 

1) ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะท่ีจําเปนในโลกยุค
ใหม สงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดรับ 
การสงเสรมิใหมคีวามกาวหนาในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3) มีผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชน 
เพื่อพัฒนาการศกึษา สังคม หรอืสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางท่ัวถึงและ
เสมอภาค 
 เปาประสงค/เปาหมายการใหบรกิาร ประชาชนกลุมเปาหมาย มีหลักประกันในการเขาถึงบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสม 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการสรางเสริมคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค/เปาหมายการใหบรกิาร ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง 
มีความตระหนักในการดําเนินชีวิตท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหทันสมัย มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 เปาประสงค/เปาหมายการใหบรกิาร ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) กําหนดสาระสําคัญไวดังนี้ 
 วิสัยทัศน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” 
 ประเด็นการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคเกษตรไปสูเกษตรสมัยใหมเพ่ือตอยอดไปสูเศรษฐกิจชีวภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑพ้ืนถิ่นไปสูมาตรฐานสากลเพ่ือสรางเศรษฐกิจในชุมชน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมทั้งพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาแหลงทองเที่ยวสําคัญและแหลงทองเที่ยวชุมชนใหไดมาตรฐาน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับคุณภาพชีวิตใหไดมาตรฐานและแกไขปญหาความยากจนใหกับผูมี
รายไดนอยเพ่ือลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 
 ตัวชี้วัด มิติดานการพัฒนาคน 
 1. รอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน 
 2. รอยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 
 3. รอยละของประชากรที่เจ็บปวยที่เปนผูปวยใน 
 4. อัตราสวนประชากรตอแพทย 
 5. อัตราการเขาเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
 6. จํานวนปการศกึษาเฉลี่ยนประชากรไทย อายุ 15 - 59 ป 
 7. คาเฉล่ียคะแนน O-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แผนภาพที่ 8  ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

 เปาหมายรวม  
 1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตวัเพิ่มข้ึน  
 2 สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดของภาคตะวันออก เฉียง
เหนือลดลง 
   แนวทางการพัฒนา  
  1.  พัฒนาภาคเกษตรไปสูเกษตรสมัยใหมเพ่ือตอยอดไปสูเศรษฐกิจชีวภาพ  
  (1) พัฒนาขาวหอมมะลิ ทุงกุลารองไห  ทุ งสัมฤทธิ์  รวมทั้ งพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพอ่ืน ๆ ใหได 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย โดยพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป และจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 
และเกษตรชีวภาพทั้งระบบ ใหความสําคัญกับการสงเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
   (2) สงเสริมการปลูกพืชมูลคาสูง อาทิ พืชผัก ไมดอกไมประดับเมืองหนาว และสมุนไพร (เลย 
อุดรธานี สกลนคร นครพนม) โดยจัดทําฐานขอมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ สงเสริม การ
ปลูกและแปรรปูพืชสมุนไพรสําคัญ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อํานาจเจริญ และ รอยเอ็ด อาทิ 
ขมิ้นชันและไพล ใหมีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรและตาม ความตองการของ
ตลาดทั้งในและตางประเทศ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร รวมท้ังการประชาสัมพันธ และการจัดตั้ง
ตลาดกลาง 
  (3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา 
สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมยและรอยเอ็ด และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน โดย สนับสนุนการ
ปรับปรุงพันธุ สงเสริมการปลูกแปลงหญาและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว พัฒนาเทคโนโลยีการ เลี้ยงและ
ทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และ เพ่ิมชอง
ทางการจําหนายและขยายตลาดไปสูอาเซียน 
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   (4) สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและถายทอดเทคโนโลยีจากภาควิชาการในการสราง มูลคาเพิ่ม
สินคาเกษตรกรตอยอดไปสูอุตสาหกรรมชีวภาพอยางเปนรูปธรรมโดยใหสถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจัยใน
ภาคใหมีบทบาทเปนฐานทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี โดยใชประโยชนจาก โครงสรางพื้นฐาน
ดิจิทัลที่กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีถายทอดความรู และนําการวิจัยสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย  
 2. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา 
  (1) จัดหาแหลงน้ําและขยายพื้นท่ีชลประทานในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับ การ
เติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พรอมกับนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการบริหารราง 
กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ สําหรับภาค
เกษตรในระดับไรนา ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม และ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
ทําการเกษตรไดในฤดูแลง  
  (2) บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเชิงลุมนํ้าท้ังระบบ โดยดําเนินการในระดับลุมน้ําใหมี ความ
สมดุลระหวางการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณนํ้าตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุก ภาคสวน 
และมีการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําทั้งในระยะเรงดวนและระยะยาวเพื่อปองกันความเสียหายจาก อุทกภัย
และภัยแลง  
 3. พัฒนาผลิตภัณฑพ้ืนถิ่นไปสูมาตรฐานสากลเพ่ือสรางเศรษฐกิจในชุมชน อาทิ ผาไหม ผา ฝาย ผา
ยอมคราม ในพ้ืนที่กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร สกลนคร อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู      
บึงกาฬ และจังหวัดท่ีมีศักยภาพ เปนตน 
  (1) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให
กาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสรางนวัตกรรม เพิ่มมูลคา
สินคา สรางอัตลักษณและคุณคาของผาทออีสานโดยสรางเรื่องราวของลวดลายสีสันเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรม 
พัฒนาคุณภาพสินคา ออกแบบ สี ลวดลาย ตราสัญลักษณ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑตลอด หวงโซการ
ผลิตใหหลากหลาย  
  (2) พัฒนาผูประกอบการและนักออกแบบรุนใหม ในการออกแบบและการจัดการสินคา ให
ทันสมัย พัฒนาระบบตลาด สรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมกับภาคอุตสาหกรรม 
  (3) สงเสริมการจับคูธุรกิจเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิตตั้งแตการปลูก 
หมอน ฝาย คราม เลี้ยงไหม แปรรูป การสรางเรื่องราวใหเชื่อมโยงกับเอกลักษณ ภูมิปญญาและวัฒนธรรม 
การดํารงชีวิตแบบพ้ืนถิ่น  
 4 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิ เศษและเมืองชายแดน รวมทั้ งพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ใหเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาค  
  (1) พัฒนาเมืองขอนแกนใหเปนเมืองอัจฉริยะที่มีความนาอยู โดยพัฒนาใหเปนเมือง ศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและศูนยกลางบริการทางการแพทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลให มี
ความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ พัฒนาเมืองนครราชสีมา เมืองมุกดาหาร และเมืองหนองคาย 
ใหเปนเมืองนาอยูที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบรกิารใหกับพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเนนการตอยอด 
จากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่เพ่ือใหเกิดการกระจายความเจริญไปสูพ้ืนที่โดยรอบ ยกระดับระบบโครงสราง 
พ้ืนฐานในเมืองใหครอบคลุมและไดมาตรฐานเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของคนทุกกลุม รวมท้ังวางแผน 
เพื่อสงวนและรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวอยางเปนระบบเพื่อปองกันการรุกล้ําพื้นที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองใน 
อนาคต และสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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   (2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 
๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเสนทางใหมเชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง 
โครงขายเสนทางคมนาคมระหวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมีความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย 
ในการเดินทาง 
  (3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย ใหมี
ความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และเปน 
ศูนยกลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการลงทุนและ 
สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พรอมท้ังเรงรัดการดําเนินงาน 
โครงการและมาตรการสําคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ที่
ไดมาตรฐานสากล 
  (4) พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ใน พื้นที่
จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา ใหเกิดความเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ อาทิ พื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เพื่อเชื่อมโยงไปยัง สปป. ลาว 
เวียดนาม และตอเนื่องไปยังจีนซึ่งเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของโลก และเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาค
ตะวันออก (EEC) โดยมีโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ สูอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
จากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมระบบราง ทาเรือบก (Dry Port) 
 5. พัฒนาแหลงทองเท่ียวสําคัญและแหลงทองเท่ียวชุมชนใหไดมาตรฐาน  
  (1) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ี โดยสงเสริมชุมชน ในการ
สรางสรรคกิจกรรม อาทิ ทองเท่ียวสุขภาพ เทศกาลประจําถิ่น โฆษณาประชาสัมพันธแกนักทองเท่ียวทั้ง ชาว
ไทยและตางประเทศ เพ่ือสรางการรับรูสินคา บริการ แหลงทองเที่ยวที่สะทอนอัตลักษณของชุมชน และเมือง 
เกา ไดแก เมืองเกาบุรีรัมย เมืองเกาพิมาย เมืองเกาสุรินทร เมืองเกานครราชสีมา และเมืองเกาสกลนคร 
พัฒนา แบรนดและสื่อสารความแตกตางของชุมชนตาง ๆ ในรปูแบบการเลาเรื่อง (Storytelling) 
  (๒) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใตในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร ศรีสะเกษ และรอยเอ็ด โดยบูรณาการกิจกรรมแผนทองเที่ยวในแตละจังหวัดใหเชื่อมโยง แหลง
ทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต และเชื่อมโยงสูประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิม ระยะเวลาพํา 
นักและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุมนักทองเที่ยวคณุภาพ พัฒนาสินคาและบริการที่มีจุดเดน หรืออัตลักษณท่ี
สรางจากทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการการทองเที่ยววิถีใหม รักษา มาตรฐานการ
ใหบริการ จัดทํากิจกรรมการทองเที่ยวใหทองเท่ียวไดตลอดทั้งป พัฒนาระบบโลจิสติกส สนับสนุนนักทองเท่ียว
อยางเปนระบบไปสูแหลงทองเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหนักทองเที่ยว 
   (๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ รอยเอ็ด และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลง ทองเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบาน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลําภู-หนองคาย- สปป.ลาว โดย
พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการ ใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของ
สองฝงโขง พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย อาทิ การทองเท่ียว/พักผอน ชมทัศนียภาพและ
วิถีชี วิตลุมแมน้ํ าโขง (Leisure/Lifestyle) การทองเที่ยวดวยจักรยานและการเดินทางแบบ คาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การทองเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เปนตน พัฒนาถนน เชื่อมโยง
ระหวางแหลงทองเที่ยว พัฒนาทาเรือและการทองเที่ยวทางน้ําใหไดมาตรฐานความปลอดภัย สงเสริมการ
บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสรางงานและรายได  
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  (๔) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ 
อุดรธานีหนองบัวลําภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค 
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตาง ๆ ใหผูชมมีสวนรวม มีความสนุก 
รื่นรมยเสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและตางประเทศเพ่ือขยายฐานนักทองเที่ยวท่ีสนใจ ปรับปรุงสิ่ง 
อํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบขนสง 
สาธารณะเขาสูแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเขาถึงไดงายและกลับมาไดบอยครั้ง 
  (5) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ดูแลความปลอดภัย ให
นักทองเที่ยว ประชาสัมพันธการทองเที่ยว และพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือขาย 
เพื่อกระจายนักทองเที่ยวจากเมืองหลักไปสูชุมชนและทองถ่ิน เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวระหวาง 
ภาคเอกชน กับชุมชนและทองถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบาน ที่สอดคลองกับความตองการของ 
นักทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเที่ยว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกดาน 
ภาษาตางประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินคา OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก รานอาหาร ที่พักใหมี 
คุณภาพดี โดยเนนการใหบริการดานอาหารพ้ืนถิ่นที่สะอาด ปลอดภัย รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใน 
แหลงทองเท่ียว 
 6. ยกระดับคุณภาพชีวิตใหไดมาตรฐานและแกปญหาความยากจนใหกับผูมีรายไดนอยเพ่ือ ลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม  
  (1) พัฒนาอาชีพและรายไดของผูมีรายไดนอย โดยสรางโอกาสใหกลุมผูมีรายไดนอย มีที่ดินทํา
กินของตนเอง สงเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ
ฝมือและอบรมใหความรู เพ่ือใหมีรายไดเสริมและเกิดความมั่นคงทางรายไดตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล 
และเกษตรทฤษฏีใหม  
  (2) พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบัวลําภู กาฬสินธุ อํานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยสงเสริมการเรียนรูในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชน ทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ําจืดมีเกล็ด 
กําจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหลงน้ําอยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขาย โรงพยาบาลในการคัด
กรอง เฝาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมตับและผูปวยมะเร็งทอน้ําดี พรอมท้ัง พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุมเสี่ยงและระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามการทํางาน 
  (3) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแก พอแมหรือ
ผูดูแลเด็กในดานโภชนาการท่ีเหมาะสม ตั้งแตเริ่มตั้งครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุนการ
พัฒนาเด็กในชวง ๐-๓ ปแรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่หางไกลใหได มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพเด็กกอนวัยเรียน ใหมพีัฒนาการความพรอมท้ังทักษะสมอง รางกาย และสังคม 
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แผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 วิสัยทัศน (VISION) 
  ประชากรทุกชวงวัยในรอยแกนสารสินธุ ไดรับโอกาสในการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรู  

ตลอดชีวิต พรอมสําหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เกิดสังคมแหงการเรียนรู  
 พันธกิจ (MISSION)  
 1. สงเสรมิ สนับสนุนประชากรทุกชวงวัยไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศกึษา ท่ีทั่วถึงเทา 

เทียมมีคุณภาพและพัฒนาสังคมแหงการเรยีนรูเพ่ือรองรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและ ทั่วถึง  
 2. สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ใหมีคณุภาพ อยางทั่วถึงตาม 

มาตรฐานทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
 3. สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาใหผูเรยีนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการใชองค 

ความรู เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค 
  4. สงเสริมการผลิต พัฒนากําลังคน และทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ใหสอดคลอง กับความ 

ตองการของทองถ่ิน ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
 5. สงเสรมิการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคาํนึงถึง สุขภาพอนามัยความปลอดภัย  

และการสรางสิ่งแวดลอมที่ดี ดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. สงเสรมิระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สรางเครือขายในการบริหารจัดการ แบบมีสวน 

รวม ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและเปนพลเมืองที่เขมแข็ง  
 2. การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
 3. การพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. การพัฒนาการจัดการศึกษา การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ที่
สอดคลองกับความตองการของพื้นที่และความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 5. การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. การบริหารจัดการศึกษาและระบบการจัดการศกึษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 เปาประสงค  
 1. พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขและมีความภาคภูมิใจในการเปนพลเมืองไทย  
 2. ผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

อยางทั่วถึงและเทาเทียม เกิดสังคมแหงการเรยีนรูเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและ ท่ัวถึง  
 3. ประชากรทกุชวงวัยมีทักษะการเรยีนรูและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 การใชเทคโนโลยี  

ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค  
 4. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหเกิดองคความรูดานเทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การ 

แขงขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสูสากล  
 5.ประชากรทุกชวงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตรงตามความตองการของการพัฒนา พ้ืนที่ 

รอยแกนสารสินธุ และการพัฒนาประเทศ 
 6. ผูเรียนทุกชวงวัย มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 7. หนวยงานการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการ 
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

หมายเหตุ  
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง หมายถึง การเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยูรวมกันและ 

ยอมรับความแตกตางในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของ ชาติ  
 ผูเรยีน หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชวงวัย ท่ีไดรับ บริการ 

จากกระทรวงศึกษาธิการ  
 

แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 
ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญของจังหวัดรอยเอ็ดในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับป พ.ศ. 2566 ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป รวมทั้ง การนําผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไป 
ปญหาและความตองการของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา ศักยภาพการพัฒนา  ใน
ปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยนํามาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสในการ
พัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยนํามาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มาจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับป 2566 ซึ่งสรุปได ดังนี้ 

1) เปาหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ 5 ป) 
“รอยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ทองเที่ยวสรางสรรค วัฒนธรรมสรางมูลคา สังคมพัฒนาอยาง

ย่ังยืน” 
2) พันธกิจ 
1. สงเสริมการพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุงสูเมืองอัจฉริยะ 
2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรและขาวหอมมะลิ เพ่ือสรางมูลคา 
3. พัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน ดานการบริการ การทองเที่ยว การคา การลงทุน  
4. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได หลุดพนความยากจน  
5. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ 
6. สรางความมั่นคงภายในและสงเสริมการใหบรกิารภาครฐัอยางทั่วถึงและเปนธรรม  
3) ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น  
2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพนความยากจน พึ่งตนเองได 
4) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  

 1) ประเด็นการพัฒนา  
  พัฒนาและสงเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู
เกษตรมูลคาสูง 
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 2) วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือปรบัโครงสรางการผลิต ในพืชและสัตวเศรษฐกิจ สูระบบเกษตรอัจฉริยะ และสราง
ผลผลิตมูลคาสูง 
  2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมภาคครัวเรือน กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เก่ียวเนื่อง
ใหมีความเขมแข็งมีศักยภาพ สามารถแขงขันได 
  3. เพ่ือลดการทําเกษตรในพ้ืนที่ไมเหมาะสม และปรับสูการทําเกษตรทางเลือกที่มีมูลคาสูง
และเหมาะสม 
  4. เพ่ือเพ่ิมรายได GPP ภาคเกษตรตอสัดสวน GPP จังหวัดใหสูงข้ึน 
 3) เปาหมายและตัวชี้วัด 
  1. สัดสวน GPP ภาคเกษตร ตอ GPP จังหวัด เพ่ิมขึ้น รอยละ 3 
  2. อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรเปาหมายเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 
  3. จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตร แบบ Smart Farm เพิ่มขึ้น 200 แปลง/ฟารม 
  4. รอยละของครัวเรือนมีน้ํา เพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรสูเกษตรมูลคาสูง และลดพื้นที่การทําเกษตร
ที่ไมเหมาะสม ปรับสูสินคาชนิดใหมที่มีมูลคาสูง เหมาะสมกับพื้นที่ และทิศทางของตลาด 
  2. พัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เก่ียวเนื่องเพ่ือยกระดับสูการทําเกษตร
สมัยใหม (Smart Farm) และตอยอดสูเกษตรชีวภาพตามแนวคิด BCG Model 
  3. เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิ มุงสูมาตรฐานเกษตร GAP อินทรีย และ GI ใหครอบคลุม 
โดยนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช 
  4. พัฒนาระบบนิเวศนปจจัยการผลิต ทั้งโครงสรางพ้ืนฐานดานแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
ระบบฐานขอมูลภาคเกษตรและน้ํา (Big data) ของจังหวัด เพื่อสนับสนนุการทําเกษตรแบบแมนยํา 
  5. พัฒนาและสงเสริมทุงกุลารองไหใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษขาวหอมมะลิมูลคาสูง 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารของภูมิภาค  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
 1) ประเด็นการพัฒนา  
  เสริมสรางขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การลงทุน การบริการและการทองเท่ียว 
 2) วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหอุตสาหกรรมครัวเรือน.วิสาหกิจชุมชน.SMEs.อุตสาหกรรมแปรรูป มีขีด
ความสามารถทางการแขงขัน และเกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
  2. เพ่ือยกระดับการบริการและการทองเที่ยวและวัฒนธรรมใหมีมาตรฐาน เปนที่รูจักและ
ดึงดูดนักทองเที่ยว นํามาสูการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเศรษฐกิจของจังหวัด 
  3. เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม เพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส ทั้งระบบของ
จังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบราง อุตสาหกรรมอากาศยาน เชื่อมภูมิภาค เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการคา การ
ลงทุน การบริการและการทองเที่ยว 
  4. เพ่ือเพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดใหเปนไปในอัตราเดียวกับการขยายตัว
ของภูมิภาค และของประเทศ  
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 3) เปาหมายและตัวช้ีวัด 
  1. รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด เพ่ิมขึ้น รอยละ 5 
  2. อัตราการขยายตัวของมลูคาผลิตภัณฑมวลรวมนอกภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น  รอยละ 5 
  3. มูลคาการลงทุนเพ่ิมขึ้น รอยละ 2 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และ.SMEs ใหมีขีดความสามารถ
ทางการแขงขันในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม  
  2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว การคา  
และการลงทนุ 
  3. สงเสริมกิจกรรมทางการทองเที่ยวรูปแบบใหม และพัฒนาแหลงทองเที่ยวสําคัญ  
แหลงทองเท่ียวชุมชนใหไดมาตรฐาน รวมทั้งยกระดับวัฒนธรรมพื้นถ่ินเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ  
  4. พัฒนาผลิตภัณฑพื้นถ่ินไปสูมาตรฐานสากลเพ่ือสรางเศรษฐกิจในชุมชนใหเติบโตยิ่งข้ึน 
  5. พัฒนาชองทางการตลาดที่หลากหลายทั้งออนไลนและออฟไลนเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ
แหงอนาคต 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
 1) ประเด็นการพัฒนา  
  พัฒนาคนทุกชวงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปญหาความยากจน    
ความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 2) วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหคนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาศักยภาพ เปนคนดี มีคุณภาพ มีความรู มีทักษะ  
เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย 
  2. เพ่ือสงเสริมและยกระดับอาชีพและรายไดภาคครวัเรือนใหสูงขึ้น  
  3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นมีอาชีพม่ันคงสขุภาพดี  
  4. เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหมีคุณภาพและความริเร่ิมสรางสรรค 
  5. เพ่ือสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  
 3) เปาหมายและตัวชี้วัด 
  1. คนยากจนตาม TPMAP ของจังหวัดลดลง รอยละ 25 ตอป 
  2. ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดของคนในจังหวัดรอยเอ็ดลดลง 0.02 
  3. อัตราผูปวยและตายดวยโรคมะเร็งทอน้ําดีลดลง รอยละ 10 ตอป 
  4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น รอยละ 2 ตอป 
  5. คุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพ่ิมข้ึนสูงกวาคากลางของระดับประเทศภายในป พ.ศ. 2570 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตใหไดมาตรฐานและแกไขปญหาความยากจนใหกับผูมีรายไดนอย
โดยเฉพาะคนจนตาม TPMAP เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ดวยแนวคิดโมเดล smart tambon ใหเกิด
การแกไขปญหาความยากจนแบบตรงจุด และยั่งยืน 
   2. พัฒนาทักษะและยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหมีความพรอมตอการปรับโครงสรางการ
ผลิต และสอดคลองกับทิศทางตลาดแรงงาน ใหมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น  
   3. พัฒนาระบบปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อลดอัตราผูปวยและตาย 
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   4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู และจัดสวัสดิการใหเทาเทียม ทั่วถึง ตามความ
เหมาะสมทุกชวงวัย เพื่อเตรียมความพรอมกําลังคนใหมีทักษะที่เหมาะสมสอดคลองกับโลกยุคศตวรรษที่ 21 
และสามารถแขงขันได 
  5. สรางสังคมคุณธรรมตามหลักรอยเอ็ดเมืองคนดีวิถีพุทธ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
 1) ประเด็นการพัฒนา  
  เสริมสรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อยางยั่งยืน 
 2) วัตถุประสงค 
  1. เพ่ืออนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความยั่งยืน และมีสมดุล 
  2. เพ่ือฟนฟูและสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
  3. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการสรางโอกาสใหกับประชาชน     
ทุกภาคสวนเขาถึงทรัพยากรน้ําไดอยางเหมาะสม ปองกันการเกิดอุทกภัยและภัยแลงอยางย่ังยืน 
  4. เพ่ือใหขยะมูลฝอยของจังหวัดรอยเอ็ดทั้งระบบไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ เปนจังหวัดสะอาด 
  5. เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 3) เปาหมายและตัวชี้วัด 
  1. สัดสวนของพ้ืนที่ปาไมเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 ตอป 
  2. ประชาชนมีน้ําอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ รอยละ 100 
  3. สัดสวนของปริมาณขยะที่กําจัดถูกตองตอปริมาณขยะที่เกิดข้ึน รอยละ 75  
  4. ไดรบัการประกาศใหเปนจังหวัดสะอาดภายในป 2570 
  5. พ้ืนที่ความเสียหายอุทกภัยและภัยแลงลดลง รอยละ 20 ตอป 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  1. อนุรักษและเพ่ิมพ้ืนที่ทรัพยากรปาไมของจังหวัดรอยเอ็ดใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน   
  2. บริหารจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การนํายุทธศาสตร BCG 
Model มาใชเปนหลักในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  
  3. เพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําใน
พ้ืนที่แลงและทวมซ้ําซาก 
  4. บรหิารจัดการแกไขปญหาขยะอยางเปนระบบและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เพ่ือมุงสู
การเปนจังหวัดสะอาด 
  5. สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อลดตนทุนและเพ่ิมมูลคา
ทางการผลิตภาคเกษตร 
 
 
 
 
 

                                                                           แผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   49 



 

 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 5  
 1) ประเด็นการพัฒนา  
  เสรมิสรางความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัใหมีสมรรถนะสูง 
 2) วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
  2. เพ่ือใหภาครัฐเกิดการพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
  3. เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลภาครัฐ (Big Data) แบบบูรณาการ เพื่อการอํานวยความสะดวก
ตอการบริการและแกไขปญหาใหประชาชน และมีสมรรถนะสูง 
  4. เพ่ือลดปญหาอาชญากรรมในคดี 4 กลุม จับกุมผูกระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 3) เปาหมายและตัวชี้วัด 
  1. จังหวัดรอยเอ็ดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานการประเมินและมีคาคะแนน ITA 
ระดับประเทศ เพ่ิมขึ้นรอยละ 50 
  2. จังหวัดมีการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ใหอยูในระดับกาวหนา ภายในป พ.ศ. 2570 
  3. รอยละของจํานวนคดีอาชญากรรมในคดี 4 กลุม จับกุมผูกระทําผิด รอยละ 85 
  4. จํานวนหมูบานสีขาวปลอดยาเสพติดเพิ่มข้ึน รอยละ 95 
  5. เรื่องรองเรียน รองทุกข ไดรับการดําเนินการแกไขไมนอยกวารอยละ 98 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสรางความปรองดอง 
สมานฉันท 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและปญหายาเสพติด และ
ปญหาสาธารณภัย 
  3. สงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการ หนวยงาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
บริหารราชการภายใตหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
  4. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพรอมสูระบบราชการ
อัจฉริยะ (Smart Governance) และจังหวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

  นอกจากนั้น นายทรงพล  ใจกริ่ม ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดเพิ่มเติม คานิยม 11 ประการ ของชาวจังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือใหหนวยงานและ
สถานศึกษานําไปขับเคล่ือนใหเกิดประสิทธิผล  ดังนี้ 
  1. ความรูคูคุณธรรม  

  2. ปฏิบัติตามกฎหมาย 
  3. ใสใจความสะอาด 

  4. มีมารยาทแบบไทย 

  5. รักษาวินัยจราจร 
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แผนภาพที่ 9 คานิยม 11 ประการ 

  6. ทรัพยากรตองรักษา 

  7. รูคาประชาธิปไตย 

  8. ครอบครัวปลอดภัย 

  9. หางไกลยาเสพติด 

  10. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  11. เคียงคูจิตอาสา 

  สวนแผนแมบทที่กระทรวงศึกษาธิการ 

เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อน ไดแกประเด็นท่ี 12  
การพัฒนาการเรียนรู ที่เปรียบเหมือนวิธิการที่จะนําเรา 

ไปสูเปาหมายดังกลาว 

 

 
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   การประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อ
วันท่ี 25 กันยายน 2558 ผูนําประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ไดลงนาม
รับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในป 2558 เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใชเปนเครื่องกําหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงป ค.ศ.2030 
(พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป ท่ีประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goal) 169 เปาประสงค (Target) 
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล อันเปนสามเสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา โดยไมท้ิงใครไวเบ้ืองหลัง ไม
ทําลายแหลงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความสําคัญมากยิ่งข้ึนตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวนซึ่ง
จะตองรวมขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ประเทศไทยไดกําหนดกลไกการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ โดย
มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ (มติท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการรางแผนการขับเคลื่อน SDGs สําหรบัประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให สศช. ดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับประเทศ
ไทยรวมกับหนวยงานตาง ๆ 
 3. เห็นชอบใหยกเลิกการดําเนินงานตาง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการตาง ๆ ภายใตคณะกรรมการเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืนที่ไดเคยมีขอสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดําเนินงานใหสอดคลองกับรางแผนการขับเคลื่อนฯ 
 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบดวย 
 1. การสรางการตระหนักรู 
   2. การเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับท่ี 3 
ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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  3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทนสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ : กรรมการ 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศไทยสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบดวย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 4. การจัดทําโครงการ/การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ผานการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ ดวยหลักการความสัมพันธเชิงเหตแุละผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ) 
   กพย. ไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเปาหมายหลัก (Goal) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 4 สรางหลัก ประกันวาทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต     
    2. รายเปาหมายยอย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เปาหมายยอย 4.1 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนที่ มี
ประสิทธิผล ภายในป พ.ศ. 2573 
     เปาหมายยอย 4.2 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา การ
ดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความ
พรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป 2573 
    เปาหมายยอย 4.4 เพิ่มจํานวนเยาวชนและผูใหญที่มีทักษะท่ีเกี่ยวของ รวมถึงทักษะทางดานเทคนิค
และอาชีพสําหรับการจางงาน การมีงานที่มีคุณคา และการเปนผูประกอบการภายในป 2573 
 เปาหมายยอย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ําทางเพศดานการศึกษาและสรางหลักประกัน วากลุมท่ี
เปราะบางซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับ อยางเทาเทียม 
ภายในป พ.ศ. 2573 
   เปาประสงคที่ 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูง ท้ังชายและ
หญิง สามารถอานออกเขียนไดและคํานวณได ภายในป 2573  
   เปาประสงคที่ 4.7  สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับ
สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ย่ังยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรนุแรง การเปน
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ภายในป 2573 
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   เปาประสงคท่ี 4.A สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหวตอเด็ก  
ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม
และมีประสิทธิผลสําหรับทุกคน 
    เปาประสงคท่ี 4.C เพ่ิมจํานวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดําเนินการผานทางความรวมมือระหวาง
ประเทศในการฝกอบรมครใูนประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอยท่ีสุดและรัฐกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 
       ภารกิจมีสวนเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน รายเปาหมายหลัก (Goal) ท่ี 4 สราง
หลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู
ตลอดชีวิตและทุกรายเปาหมายยอย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลักการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 
การวิเคราะหขอมูล (SWOT Analysis) สภาพแวดลอมดานการศกึษา 
  การวิเคราะหสภาพองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการกําหนด
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษารวมกันของทุกฝาย วิธีการสําคัญโดยการระดมพลังสมอง (Brain Storming) เพื่อ
รวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ในการจัดการศึกษาของจังหวัดรอยเอ็ดท่ีมุงสูอนาคต
ที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการนํากลยุทธสูการปฏิบัติเทคนิคของการวิเคราะหองคการที่ใชคือ 
SWOT Analysis คือการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity)  และ
อุปสรรค (Threat) นําบทสรุปของการวิเคราะหแตละดานมาประสานเชื่อมโยงเหตุผลและความนาจะเปนของ
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยใช SWOT Matrix เปนเครื่องมือการวิเคราะห  

 การจัดทาํแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  (พ.ศ. 2566 – 2570) ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด   ดําเนินการนําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2564) เขาสูกระบวนการทบทวน ซึ่งผูเขาประชุมไดรวมกันระดมความคิดเห็น จากหนวยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด   รวมท้ังส้ิน จํานวน 50 คน ในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ 
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบในดานการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา การตรวจ
ราชการ ติดตาม และประเมินผลในสวนที่เก่ียวของ และใชเปนกรอบแนวทาง ดานการศึกษา และขับเคลื่อน
การบริหารจัดการของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ท่ีมีความเชื่อมโยงการ จัดการศึกษาทุกระดับ สําหรับ
แนวทางในการดําเนินการทบทวนแผนดังกลาวไดนําทฤษฎี และหลักการวางแผน ที่เก่ียวของตาง ๆ มาใช
ประกอบในการดําเนินงาน มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใชเทคนิค SWOT Analysis มีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และแนวทางการ
ดําเนินโครงการ โดยการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของ ในดานการศึกษาจากพื้นที่รบัผิดชอบทุกภาค
สวนเปนสําคัญ ตลอดจนไดศึกษาวิเคราะหบริบทที่เก่ียวของ เชื่อมโยงแผน 3 ระดับ จึงสามารถนํามาใชสรุป
วิเคราะหสภาพแวดลอม ท้ังในสวนของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่สําคัญ (SWOT Analysis) ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
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สภาพแวดลอมภายใน S W 

(Strength) จุดเดน (Weakness) จุดดอย 

(1) เปนศูนยกลางทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาทุกระดับและ
หลากหลาย 
 (2) เปน ศูนยกลางทางการคาสามารถระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาได 
 (3) มีผลการวิจัยทางการศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 (4) มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อสนอง
ความตองการของตลาดแรงงานได 
 (5) มีสถานศึกษายอดนิยมทุกระดับ 
 (6) มีเครือขายสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับที่เอ้ือ
ตอการพัฒนาการศึกษา  
 (7) มีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีจํานวนมากและ
หลากหลาย 
 (8) มีสถาบันการศึกษาท่ีใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
รวมมือกับสถานประกอบการสนองตอความตองการของทองถิ่น 

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติ 
(2) ผูเรียนสวนมากขาดทักษะ ความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
การใชเหตุผลและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
(3) จากกขอมูลดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ประจําป 2562  
ดัชนียอยดาน การศึกษาในพ้ืนที่ยังอยูในระดับต่ํามาก 
 (4) สัดสวนผูเรียนสายอาชีพกับสายสามัญ ในภาพรวมของพื้นที่ 
ยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 (5) ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป  
(6) ผูเรียนยังมีปญหาอานไมออก เขียนไมได อานไมคลอง เขียนไม
คลอง 
(7) ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีปญหาการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
 (8) โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมาก 
 (9) การวางแผนพัฒนาอัตรากําลังไมสอดคลองกับความตองการ
และสภาพที่เปนจริง 

สภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities: O) ภาวะคกุคาม (Threat: T) 

(1) หนวยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชน     เขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
 (2) มีศลิปวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งเปนเอกลักษณของตนเอง 
 (3) มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาที่ใหโอกาสทางการศึกษา
กับประชากรวัยเรียนทุกกลุม 
 (4) นโยบายมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได 
 (5) การขยายตัวดานเศรษฐกิจอาเซียนสงผลตอโอกาสทาง
การศึกษาดานอาชพีของผูเรียนมากขึ้น  
 (6) มีสถาบันทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทุก
ระดบัอยางท่ัวถึง 
(7) รัฐบาลใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ เรียนการสอนและการเรียนรู
อยางจริงจัง ทําใหเกิด การเรียนรูอยางกวางขวาง รวดเร็วและมี
คุณภาพ 
(8) มีผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) สามารถเปนแหลงเรียนรูและสราง
รายไดแกประชาชน 

(1) สัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ประชากรวัยเด็ก 
และวัยแรงงานมีแนวโนมลดลง 
(2) นโยบายการศึกษาขาดความตอเนื่อง 
(3) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID –19)   
(3) ปญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด  
(4) สื่อและเทคโนโลยีกระตุนใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
 (5) อัตราการเกิดของประชากรลดลงและ ผูปกครองมีคานิยมสง
บุตรหลานเขาเรียนใน ชุมชนเมือง สงผลใหจํานวนโรงเรียนขนาด
เล็กเพ่ิมข้ึน 
(6) ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอาเซียนสงผลตอตลาดแรงงาน 
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สวนท่ี  3 
สาระสําคญัของแผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดกําหนดกรอบแนวคิดหลักของแผนปฏิบัติการดาน
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยยึดกรอบแนวทางตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 
พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือเชื่อมโยงและบูรณาการการดําเนินการดานการศึกษาระหวางหนวยงานทางการศกึษา
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและตอบสนองความตองการภายใตบริบทพ้ืนที่ ดังนี้  
วิสัยทัศน   
         “ จัดการศกึษาอยางมีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  ใหผูเรียนมีความรูและทักษะสําคัญใน
ศตวรรษที่ 21” 
พันธกิจ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

2. ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาชาติ และสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตและสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทา
เทียมในการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสรางจิตสํานึก จิตอาสา รักษสิ่งแวดลอม  เสรมิสราง
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

5. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
คานิยมองคกร  SMART  
 S : Service Mind  มีจิตสาธารณะ 
 M : Morality    มีคณุธรรม 
 A : Achievement  มุงผลสัมฤทธิ์ 
 R  : Responsibility  รับผิดชอบ 
 T  : Teamwork  ทํางานเปนทีม 
ประเด็นยุทธศาสตร  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนาและสงเสริมตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนทุกชวงวัย ใหมีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติและสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 4. จัดการเรียนรูตลอดชีวิตและเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6. สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตร  1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 
 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ มีความเปนพลเมืองและพลโลก 

1. สงเสรมิและพัฒนาทักษะ คุณลกัษณะพื้นฐาน
ของพลเมืองท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 
2.พัฒนากลไกบูรณาการการบริหารจัดการการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
(ยาเสพตดิ, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรค
อุบัติใหม ฯลฯ) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  2. พัฒนาและสงเสริมตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ        
ในการแขงขัน  

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
2.พัฒนาและสงเสริมตอ
ยอดงานวิจัย  
และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน  
 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะและ
สามารถพัฒนาตอยอดงานวิจัย พรอม
สรางนวัตกรรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันได 
 

1. ผูเรียนทุกชวงวัยพัฒนาทักษะและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงครองรับการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
2.พัฒนาคณุภาพผูเรียนดานทักษะอาชีพ 
ภาษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จําเปนให
เปนไปตามความตองการของตลาดงานและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 3. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติและสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
3. พัฒนาศักยภาพผูเรียน
ทุกชวงวัย ใหมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ
และสากล รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

เพ่ือใหผูเรียนทุกชวงวัยพัฒนาทักษะและ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงครองรับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

1.สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 
2. สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการเทียบโอน
การประเมินจบการศึกษาของหนวยงานทาง
การศึกษา  
3.พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรู 
ศูนยการเรียนรู ใหหลากหลายและมีความทันสมัย 

4. พัฒนากระบวนการเรียนรูบนพื้นฐานขอมูล
พหุปญญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร 4.จัดการเรียนรูตลอดชีวิตและเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

4.จัดการเรียนรูตลอดชีวิต
และเพิ่มโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศกึษา 

สงเสริมและสนับสนุนการไดรบับรกิารทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง และเทาเทียม 

 

1.สงเสรมิสนับสนุนการไดรบับริการทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง และเทาเทียม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 5.การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
5.การจัดการศึกษาเพ่ือ
สรางเสริมคณุภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหผูเรียนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม 
 

1.สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
และสามารถตอยอดองคความรู สูการนําไป
ปฏิบัติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  6.สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
6.สนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

หนวยงานทางการศึกษามีกลไกในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติแบบ
บูรณาการทุกภาคสวน 
 

1.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
2.เสริมสรางความเขมแข็งขององคคณะ
บุคคลทางการศึกษาและภาคีเครือขายใน
การบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพ้ืนที่ 
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สวนท่ี 4 

โครงการ/งบประมาณ 
  ภาพรวมโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการดานการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของหนวยงานท่ีมีการดําเนินการดานการศกึษาในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด 
 

ขอมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2566 

ฯ 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน หมายเหตุ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (53 โครงการ) 

1 
โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาท ดานการศกึษาสูการปฏิบัติ 

160,000 ศธจ.รอ   

2 
โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทยประจําป พ.ศ. 2566 

40,000 ศธจ.รอ   

3 โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 20,000 ศธจ.รอ   

4 
โครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางภูมิคุมกันทาง
สังคมและความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

24,000 สพป.รอ.1   

5 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพพนักงาน
เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน 

34,000 สพป.รอ.1   

6 
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของลูกเสือ เนตรนารี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

39,000 สพป.รอ.1   

7 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจําป พ.ศ. 2566 

27,500 สพป.รอ.1   

8 
โครงการเสริมสรางความปลอดภัยทุกรูปแบบของนักเรยีนใน
สถานศึกษา 

55,000 สพป.รอ.3   

9 โครงการสถานศึกษาปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 20,000 สพป.รอ.3   

10 โครงการสงเสรมิการพัฒนาการดาํเนินงานสภานักเรียน 5,000 สพป.รอ.3   

11 โครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” 20,000 สพป.รอ.3   

12 
โครงการประเพณีวันสําคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ (ทํานุบํารุง) 

  มมร.รอ.   

  1. โครงการประเพณีวันสําคัญของชาติและพระมหากษัตริย 200,000 มมร.รอ.   
  2. โครงการวันมาฆบูชา 50,000 มมร.รอ.   
  3. โครงการวันวิสาขบุชา 50,000 มมร.รอ.   
  4. โครงการวันอาสาฬหบูชา 50,000 มมร.รอ.   
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ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน หมายเหตุ 

13 
โครงการคายพัฒนาเครือขายผูนํานักศึกษาจิตอาสาเราทาํ
ความดีดวยหัวใจ ในศตวรรษท่ี 21 และยุคดิจิทัล 

150,000 มมร.รอ.   

14 
โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลกูเสือ หลักสูตรผูกํากับ
ลูกเสือสามัญขั้นความรูเบ้ืองตน (B.T.C.)  

150,000 มมร.รอ.   

15 โครงการประเพณีลอยกระทงวิถีไทย (ทํานุบํารุง) 80,000 มมร.รอ.   
16 โครงการประเพณีวันสงกรานตวิถีไทย (ทาํนบุํารุง) 80,000 มมร.รอ.   

17 
โครงการพัฒนานวัตกรรมสรางสรรคแกนนําเยาวชนจิตอาสา
ตานทุจริต (บริการวิชาการ) 

80,000 มมร.รอ.   

18 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผูนาํวิถีพุทธ (บริการ
วิชาการ) 

100,000 มมร.รอ.   

19 
โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข และวิทยาเขต 5 ส. (บริการ
วิชาการ) 

100,000 มมร.รอ.   

20 
โครงการอาหารกายอาหารใจดวยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (บริการวิชาการ) 

100,000 มมร.รอ.   

21 โครงการรูรกั สามัคค ีดวยวิถีพอเพียง  (บริการวิชาการ) 100,000 มมร.รอ.   
22 โครงการพัฒนานักเผยแผ (บริการวิชาการ) 100,000 มมร.รอ.   

23 
โครงการพัฒนาพระผูนําชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง 
(บริการวิชาการ) 

100,000 มมร.รอ.   

24 
โครงการอบรมธรรมะเพื่อยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
(บริการวิชาการ) 

100,000 มมร.รอ.   

25 โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 100,000 อบจ.รอ.   
26 โครงการเขารวมการชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย 30,000 อบจ.รอ.   

27 
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนและ
ชุมชน 

30,000 อปท.รอ  

28 โครงการสงเสรมิกิจกรรมคายพัฒนาเด็กและเยาวชนประจําป 30,000 อปท.รอ  

29 โครงการจัดแขงขันกีฬาหนองขามเกมส ครั้งท่ี 1 50,000 อปท.รอ   
30 โครงการวันเด็กแหงชาติ 120,000 อปท.รอ   
31 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 10,000 อปท.รอ   
32 โครงการวันเด็ก 30,000 อปท.รอ   

33 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในชวงเทศกาล
เขาพรรษา 

10,000 อปท.รอ   

34 โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 100,000 อปท.รอ   

                                                                           แผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวดัรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   59 
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35 โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000 อปท.รอ   
36 โครงการวัยรุน วัยใส ไมเสพ ไมทอง 50,000 อปท.รอ   

37 
โครงการสงเสริมวันประเพณีไทย วันสําคัญทางศาสนา และ
รัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

145,700 สพม.รอ.   

38 

โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม และการ
ปองกันการกระทาํผิดวินัยของขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

20,000 สพม.รอ.  

39 โครงการสื่อสรางสรรค ป 2 18,000 สพม.รอ.  

40 
โครงการสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค และคานิยมของชาติ (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) 

48,000 สพม.รอ.  

41 
โครงการครูประวัติศาสตรวิถีใหม ปลุกสํานึกพลเมืองไทย 
ใหรักชาติ 

18,000 สพม.รอ.  

42 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานและติดตาม 
การปองกันแกไขปญหายาเสพติด เหลา บุหรี่ และกัญชง/
กัญชา ในสถานศึกษา 

10,000 สพม.รอ.  

43 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปการศึกษา 2566 

10,000 สพม.รอ.  

44 
โครงการดาํเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 
2566 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

10,000 สพม.รอ.  

45 
โครงการสืบสานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงอยางยั่งยืน สพม.รอยเอ็ด 
 

25,000 สพม.รอ.  

46 

โครงการพัฒนาหลักสูตรอารยเกษตรสูการสรางเสริม
สมรรถนะผูเรียนตามแนวทางพระราชทานอารยเกษตร  
สืบสาน รกัษา ตอยอด ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง “โคก หนอง นา แหงนํ้าใจและความหวัง” ของ
สถานศึกษานํารองโครงการอารยเกษตรฯ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

35,000 สพม.รอ.  

47 
โครงการอิ่มทอง สมองใส ใสใจวิถีพอเพียง ปงบประมาณ 
2566 

192,160 สพม.รอ.  

48 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใชระบบความมปลอดภัย
ในโรงเรยีน 

4,650 สพป.รอ.2  
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49 
โครงการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จํานวน 2 ครั้ง  

- สพป.รอ.2  

50 
โครงการการประกวดโรงเรียนตนแบบความปลอดภัยสังกัด 
สพป.รอยเอ็ด เขต 2 

10,000 สพป.รอ.2  

51 โครงการประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว 18,850 สพป.รอ.2  

52 
โครงการกิจกรรมอบรมพนักงานสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน 

20,000 สพป.รอ.2  

53 โครงการประชุมสภานักเรียน 36,000 สพป.รอ.2  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและสงเสริมตอยอดงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน (5 โครงการ) 

54 
โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

86,000 ศธจ.รอ   

55 
โครงการ “การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและขับเคลื่อน
ระบบการศึกษา” 

40,000 สพป.รอ.1   

56 
โครงการจัดตั้งศูนยภาษา วิจัย และเทคโนโลยีดิจิตัล มมร. 
วิทยาเขตรอยเอ็ด (บริการวิชาการ) 

100,000 มมร.รอ.   

57 
โครงการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารย (บริการ
วิชาการ) 

200,000 มมร.รอ.   

58 
โครงการพัฒนาศักยภาพการทําผลงานทางวิชาการของ
อาจารย 

250,000 มมร.รอ.   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ  และสากลรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (162 โครงการ) 

59 
โครงการการพัฒนารปูแบบการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพสําหรับโรงเรียนเอกชนจังหวัดรอยเอ็ด 

525,500 ศธจ.รอ   

60 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที ่ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

84,868 ศธจ.รอ   

61 
โครงการดําเนินงานจัดสอบการศกึษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ศนูยสอบจงัหวัดรอยเอ็ด สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2565 

277,344 ศธจ.รอ   

62 โครงการนเิทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 ศธจ.รอ   

63 
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการตรวจติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

16,500 ศธจ.รอ   

64 โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนตามบริบทพ้ืนที่ 
  

30,000 ศธจ.รอ   
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65 
โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือจัดทํารูปแบบและ
พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

95,000 ศธจ.รอ   

66 
โครงการรปูแบบการพัฒนาครูในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน CEFR โดยใชสื่อดิจิทลับูรณาการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 

554,200 ศธจ.รอ   

67 โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 59,000 ศธจ.รอ   
68 โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือ 102,300 ศธจ.รอ   

69 
โครงการเสริมสรางแกนนําสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 

165,000 ศธจ.รอ   

70 โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2566 30,000 ศธจ.รอ   

71 
โครงการการพัฒนาสมรรถนะการอานเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

8,000 สพป.รอ.1   

72 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปงบประมาณ 2566 20,000 สพป.รอ.1   

73 
โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณการเรียนรูตาม
สภาพจริงของครูปฐมวัย ปงบประมาณ 2566 

22,000 สพป.รอ.1   

74 
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
ปงบประมาณ 2566 

17,000 สพป.รอ.1   

75 
โครงการจัดสรรงบประมาณยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ประจําปการศึกษา 2565 

220,000 สพป.รอ.1   

76 
โครงการการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรยีน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 สังกัด สพฐ.  

10,000 สพป.รอ.1   

77 
โครงการการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศกึษา 
ปที่ 3 ปการศึกษา 2565  

10,000 สพป.รอ.1   

78 
โครงการพิธีนับถอยหลัง (Countdown) สูวันการทดสอบ
ระดับชาติประจําปการศึกษา 2565 

20,000 สพป.รอ.1   

79 
โครงการพัฒนาความรูความเขาใจในระบบ PISA Style 
Online Testing สําหรับครูผูสอน 

20,000 สพป.รอ.1   

80 
โครงการคดัเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD 
ประจําปการศึกษา 2565  

30,000 สพป.รอ.1   

81 
โครงการสงเสริมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนรูฐานสมรรถนะดวยการจัดการเรยีนรูเชิงรกุ  

13,000 สพป.รอ.1   

82 
โครงการสงเสริมพัฒนาและประเมินหองเรียนคุณภาพ ตาม
นโยบาย Roi et 1 the first Model  

37,000 สพป.รอ.1   

83 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูผูสอนกลุมสาระ
การเรยีนรูวิทยาศาสตร 

28,000 สพป.รอ.1   
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84 
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูภาษาไทยเชิงรุก
เพ่ือแกปญหาภาวะถดถอย (Learning Loss) 

20,000 สพป.รอ.1   

85 
โครงการการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใช
ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) 

30,000 สพป.รอ.1   

86 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษชุดการ
เรียนรู เพ่ือการสื่อสาร (Let’s Speak) 

10,000 สพป.รอ.1   

87 
โครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเพศวิถีศึกษาสําหรับครรูะดับประถมศึกษาและมัธยม 

7,700 สพป.รอ.1   

88 
โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู 
ท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร 

7,700 สพป.รอ.1   

89 
โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดวยกระบวนการ PLC  

20,000 สพป.รอ.1   

90 
โครงการขับเคลื่อนสงเสริมพัฒนาครูผูสอนในสังกัด เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามนโยบาย 1 ดนตร ี1 กีฬา 1 อาชีพ 

14,300 สพป.รอ.1   

91 
โครงการสรางความเขมแข็งการนิเทศภายในสถานศกึษาโดย
ใชหองเรียนเปนฐาน 

40,000 สพป.รอ.1   

92 
โครงการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางดานเรียนรู 

7,600 สพป.รอ.1   

93 
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (รวมกับ
กลุมสาระสังคม)  

20,000 สพป.รอ.1   

94 
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรยีนคณุภาพ ตามนโยบาย 
8 จุดเนน สพฐ. ปงบประมาณ 2566 

30,000 สพป.รอ.1   

95 โครงการศาสตรวิถีใหม เยาชนไทยสรางสรรค 65,000 สพป.รอ.1   

96 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปนศนูยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศกึษา 20,000 สพป.รอ.1   

97 
โครงการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 70 ปการศึกษา 2565 

515,000 สพป.รอ.1   

98 
โครงการการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและวัดผลการประเมินในช้ันเรียน 

40,000 สพป.รอ.1   

99 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะ
เด็กเรียนรวม 

35,000 สพป.รอ.3   

100  โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ และขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบ
บูรณาการ สังกัด สพป.รอยเอ็ด เขต 3 

500,000 สพป.รอ.3   
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101 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม 1) การพัฒนาคณุลักษณะ
อันพึงประสงค 2) การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
และ 3) การเตรียมความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 

95,000 สพป.รอ.3   

102 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปญญา 

45,000 สพป.รอ.3   

103 
โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

250,000 สพป.รอ.3   

104 

โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ตามนโยบายและจุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 3 ประจําปงบประมาณ  
2566 

215,000 สพป.รอ.3   

105 

โครงการอบรมสัมมาเสริมสรางศักยภาพขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 

265,830 สพป.รอ.3   

106 
โครงการเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ดวยการขับเคลื่อน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบบูรณาการ 

396,955 สพป.รอ.3   

107 โครงการยกระดับมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ (บริการวิชาการ) 200,000 มมร.รอ.   
108 โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 100,000 อบจ.รอ.   
109 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล 30,000 อบจ.รอ.   

110 
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศของผูเรียนใน
โรงเรียนสังกัด อบจ.รอยเอ็ด 

1,233,120 อบจ.รอ.   

111 
โครงการผลิตสื่อ เอกสารประกอบการสอน ตํารา เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- วนศ.รอ. 
ขอมูลตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2566 
ไมไดระบุงบประมาณราย
โครงการ 

112 
โครงการเปดบานวิชาการและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
แบบบูรณาการทุกสาขาวิชา 

- วนศ.รอ. ” 

113 
โครงการศึกษาแหลงเรียนรูสงเสริมทักษะดาน 
กายวิภาค สุนทรียศาสตร 

- วนศ.รอ. ” 

114 โครงการพัฒนาผูเรียนดานภาษาและเทคโนโลยี - วนศ.รอ. ” 

115 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการผลิต
นักศึกษาทุกหลักสูตร 

- วนศ.รอ. ” 

116 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดนตรีนาฏศิลปและคีตศิลป
อาเซยีน 

- วนศ.รอ. ” 

                                                                           แผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวดัรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   64 



 

 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน หมายเหตุ 

117 
โครงการแสดงผลงานดนตรีนาฏศิลปและคีตศิลปของ
นักศึกษาใหม 

- วนศ.รอ. ” 

118 
โครงการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาคณะศิลปนาฏ
ดุริยางคและคณะศิลปศึกษา 

- วนศ.รอ. ” 

119 
โครงการพัฒนาฝกทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21  
สูการเปนครูมืออาชีพ 

- วนศ.รอ. ” 

120 
โครงการเตรียมความพรอมในการสอบเพื่อขอรับใบประกอบ
วิชาชีพคร ู

- วนศ.รอ. ” 

121 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานดนตรสีากลและ
เสริมสรางความเปนครู 

- วนศ.รอ. ” 

122 
โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลปไทยผูเชี่ยวชาญดานการแสดง
โขน ละคร และการแสดงพ้ืนบาน 

- วนศ.รอ. 
ขอมูลตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2566 
ไมไดระบุงบประมาณราย
โครงการ 

123 โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ (ศิลปนิพนธ) 2 คณะ - วนศ.รอ. ” 

124 
โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะดนตรี
และการแสดงพื้นบาน 

- วนศ.รอ. ” 

125 โครงการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา - วนศ.รอ. ” 

126 
โครงการพัฒนาสงเสริมนักศึกษาดานการซอมบํารุงรักษา
เครื่องดนตรีไทย สากลและพื้นบาน 

- วนศ.รอ. ” 

127 โครงการพัฒนาทักษะการรวมวงดนตรีสากล - วนศ.รอ. ” 
128 โครงการพัฒนาทักษะทางดานการสอนดนตรีสากล - วนศ.รอ. ” 
129 โครงการทัศนศึกษาสาขาดนตรีสากล - วนศ.รอ. ” 
130 โครงการพัฒนาการเตนลีลาสของผูเรยีนเพื่อเขากับสังคม - วนศ.รอ. ” 

131 
โครงการบริหารจัดการสํานักงานและจัดการเรียนการสอนให
มีคุณภาพทุกสาขาวิชา 

- วนศ.รอ. ” 

132 
โครงการศึกษาดูงานดานดนตรีนาฏศิลปเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามแนว Active Learning 

- วนศ.รอ. ” 

133 
โครงการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสรางสรรค
งานดนตรี 

- วนศ.รอ. ” 

134 โครงการพัฒนาการเปาปขวา วงปพาทยนางหงส - วนศ.รอ. ” 
135 โครงการวิจัยสรางสรรค อนุรักษและศิลปนิพนธนักศึกษา - วนศ.รอ. ” 
136 โครงการสงเสริมความสามารถดานการแขงขันศิลปวัฒนธรรม - วนศ.รอ. ” 
137 โครงการพัฒนาสรางองคความรูดวยภูมิปญญาทองถ่ิน ทักษะ

เดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน 
- วนศ.รอ. ” 
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138 
โครงการพัฒนาศึกษาและแลกเปลี่ยนทักษะดนตรีพ้ืนบาน  
4 ภาค 

- วนศ.รอ. ” 

139 
โครงการพัฒนาทักษะดานศกัยภาพความเปนครูทางดนตรี
ศึกษา 

- วนศ.รอ. ” 

140 
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนดวย 
Steam Education 

- วนศ.รอ. ” 

141 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคดานทักษะ
ความเปนครูและศิลปน 

-  วนศ.รอ. ” 

142 
กิจกรรมพัฒนาความรูดานทักษะวิชาชีพโดยผูเชี่ยวชาญและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

-  วนศ.รอ. ” 

143 
โครงการกีฬาสงเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตตานภัย 
ยาเสพติดพิชิตคอรรัปชั่นฯ 

- วนศ.รอ. 

ขอมูลตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 2566 

ไมไดระบุงบประมาณราย

โครงการ 

144 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูงานวิจัยดาน
ดนตรี 

- วนศ.รอ. ” 

145 
โครงการแลกเปลี่ยนองคความรูการวิจัยนาฏศิลปดาน
การศึกษา 

- วนศ.รอ. ” 

146 โครงการสงเสริมการนําเสนองานวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัย - วนศ.รอ. ” 

147 
โครงการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางสถาบันดานงานวิจัย
ดานงานวิจัยและสรางสรรค 

- วนศ.รอ. ” 

148 โครงการพัฒนาแหลงวิทยบริการศิลปวัฒนธรรม - วนศ.รอ. ” 

149 
โครงการคายอาสาพัฒนาเพื่อบริการทางวิชาการและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 

- วนศ.รอ. ” 

150 โครงการโขนและดนตรีคีตศิลปสัมพันธ - วนศ.รอ. ” 
151 โครงการโขนพระราชทาน - วนศ.รอ. ” 
152 โครงการแขงขันประกวดเปาโหวดชิงแชมปภาคอีสาน - วนศ.รอ. ” 
153 โครงการไหวครูประจําปการศึกษา 2565 - วนศ.รอ. ” 
154 โครงการสงเสริมสมรรถนะทางดานวิชาชีพ - วนศ.รอ. ” 

155 
โครงการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะทางดานนาฏ
ดุริยางคศิลป 

- วนศ.รอ. ” 

156 
โครงการสงเสริมศักยภาพครูอาจารยและอบรมสัมมนานอก
สถานท่ี (ไปราชการ) 

- วนศ.รอ. ” 

157 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

- วนศ.รอ. ” 
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158 โครงการสัมมนาวิชาการ - วนศ.รอ. ” 
159 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และจัดสภาพแวดลอม - วนศ.รอ. ” 
160 โครงการวารสารประชาสัมพันธ วารสารวิชาการและสารสนเทศ - วนศ.รอ. ” 
161 โครงการผลติสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 15,000 อปท.รอ  

162 
โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองขาม 

20,000 อปท.รอ  

163 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลหนองขาม 

22,000 อปท.รอ  

164 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็ก เยาวชน ตําบล
หนองขาม 

50,000 อปท.รอ  

165 
โครงการสนับสนนุกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตําบลหนอง
ขาม 

10,000 อปท.รอ   

166 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน ตําบลหนองขาม 60,000 อปท.รอ   
167 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 30,000 อปท.รอ   
168 โครงการหนูนอยเรียนรูภาษาอังกฤษ 10,000 อปท.รอ   
169 โครงการจัดนิทรรศการและผลงานเด็ก 10,000 อปท.รอ   

170 
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุด 
มีชีวิต 

 218,000 สพม.รอ.   

171 
โครงการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรูตามแนวทางการ
ประเมิน PISA เตรียมความพรอมรับการประเมิน PISA 2025 

29,800 สพม.รอ.  

172 
โครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ 
ประจําป 2566 

50,000 สพม.รอ.  

173 
โครงการงานศลิปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา/ระดับชาต ิปการศึกษา 2566 

60,000 สพม.รอ.  

174 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
ปการศึกษา 2566 

44,000 สพม.รอ.  

175 
โครงการอบรมและสัมมนาผูตัดสินกีฬาฟุตบอล สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ประจําป 2566 

30,000 สพม.รอ.  

176 

โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลนักเรียนหญิงรุนอายุ 18 ป
ชิงชนะเลิศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
“มัธยมศึกษา สพม.รอ.ลีก 2023 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2565 -
2566” 

100,000 สพม.รอ.  

177 โครงการจัดการแขงขันกีฬา - กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษา 
101 เกมส” ครั้งท่ี 10 ประจําปการศึกษา 2566 

150,000 สพม.รอ.  

                                                                           แผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวดัรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   67 



 

 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน หมายเหตุ 

178 

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนรุนอายุ 18 ป ชิงชนะเลิศ 
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ประจําป 2566 
“มัธยมศึกษา สพม.รอ. ลีก 2023 ครั้งท่ี 3 ประจําป 2565-
2566” (4th The Secondary Educational Service Area 
Office Roi-et League Cup 2023) “3rd  SESAORET League 
Cup 2023” “2nd SESAORET League Cup 2021” 

300,000 สพม.รอ.  

179 

โครงการสงเสริมพัฒนา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
รอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

65,280 สพม.รอ.  

180 

โครงการสงเสริม สรางพัฒนาขาราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษารอยเอ็ด 

100,0000 สพม.รอ.  

181 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

174,160 สพม.รอ.  

182 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางและพัฒนากลุมผูนํา
องคความรูสูการเปล่ียนแปลงดานการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 

80,000 สพม.รอ.  

183 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ขาราชการครู และบคุลากรทางการศึกษาของ สพม.รอยเอ็ด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2575 (แผน 10 ป) 

20,000 สพม.รอ.  

184 
โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจําป 2566 

60,000 สพม.รอ.  

185 
โครงการคดัเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานราชการและ
ลูกจางชั่วคราว 

50,000 สพม.รอ.  

186 
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาเพ่ือใชประกอบการเลื่อนเงินเดือน 

70,000 สพม.รอ.  

187 
โครงการยายขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูสังกัด สพฐ. 

70,000 สพม.รอ.  

188 โครงการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 36,000 สพม.รอ.  

189 
โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

237,710 สพม.รอ.  

190 
โครงการยกระดับโรงเรยีนวิถีพุทธสูการเปนโรงเรยีนวิถีพุทธ
ชั้นนํา และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

55,000 สพม.รอ.  

191 โครงการโรงเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

30,000 สพม.รอ.  
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192 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 70,000 สพม.รอ.  

193 
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
Active Learning 

50,000 สพม.รอ.  

194 
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพสุนทรียภาพ ทางดานศิลปะ 
ดนตรี และนาฎศิลป (กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ) 

150,000 สพม.รอ.  

195 โครงการคดักรองความสามารถในการอานและเขียน 24,920 สพม.รอ.  

196 

โครงการอบรมเสริมสรางความรูครูเพ่ือดูแลสุขภาพจิตวัย
เรียนวัยรุนในรูปแบบวิถีใหมและสรางเสริมความปลอดภัย
ใหกับนักเรียนดวยระบบ School Health HERO 

20,470 สพม.รอ.  

197 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

10,000 สพม.รอ.  

198 โครงการ สพม. รอยเอ็ด ปนน้ําใจใหนอง 30,000 สพม.รอ.  

199 
โครงการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และเพ่ือคัดเลือก
โรงเรียนตนแบบสิ่งแวดลอม  

36,000 สพป.รอ.2  

200 
โครงการการขับเคลื่อนการเรียนรูประวัติศาสตรวิถีใหม สูวิถี
อนาคต  

10,000 สพป.รอ.2  

201 

โครงการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศกึษา  (STEM  STEAM 
Education) เพ่ือสงเสริมสมรรถนะผูเรียนดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG (Bio – Circular-Green Economy : BCG 
Model) และการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียน(Science Technology Innovation : 
(STI) : Smart Intensive Farming)  

20,000 สพป.รอ.2  

202 

โครงการการบริหารจัดการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนยเครือขาย
โดยการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) เพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรูของครูโรงเรยีน
ประถมศึกษา   

20,000 สพป.รอ.2  

203 

โครงการเดินหนาภาษาไทย พัฒนาสมรรถนะครูสูคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอนภาษาไทยเพื่อเด็กไทยอานออกเขียน
ได  100% สถานศึกษาในสังกัด  

35,000 สพป.รอ.2  

204 

โครงการสงเสริมการใชหลักสูตรสูการปฏิบัติในหองเรียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาในสังกัด  

60,000 สพป.รอ.2  

205 โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

20,000 สพป.รอ.2  
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206 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร
ดวยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต A Math  

20,000 สพป.รอ.2  

207 
โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก Active 
Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรยีน  

40,000 สพป.รอ.2  

208 
โครงการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จ  

20,000 สพป.รอ.2  

209 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 20,000 สพป.รอ.2  

210 
โครงการสงเสริมสนบัสนุนครูผูสอนใหมีทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีพหุปญญา  

20,000 สพป.รอ.2  

211 
โครงการการนิเทศบูรณาการเชิงรกุขับเคลื่อนนโยบายสูการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน  

155,000 สพป.รอ.2  

212 
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for Learning) 

30,000 สพป.รอ.2  

213 
โครงการสงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

30,000 สพป.รอ.2  

214 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

40,000 สพป.รอ.2  

215 
โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษและเสรมิสราง
ศักยภาพครผููสอน  

20,000 สพป.รอ.2  

216 
โครงการขับเคลื่อนการคัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรู
บูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 2566  

20,000 สพป.รอ.2  

217 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  ปงบประมาณ 2566  

295,260 สพป.รอ.2  

218 
โครงการการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรยีน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565  

5,000 สพป.รอ.2  

219 
โครงการการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศกึษาป
ท่ี 3 ปการศึกษา 2565  

5,000 สพป.รอ.2  

220 
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา 2565  

461,304 สพป.รอ.2  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จัดการเรียนรูตลอดชีวิตและเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางการศกึษา (15 โครงการ) 

221 
โครงการสนับสนนุสงเสริม เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
ทางการศกึษา ประจําปงบระมาณ 2566 

10,490 ศธจ.รอ   

222 โครงการสงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

277,800 ศธจ.รอ   
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223 
โครงการสงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรบัโอกาสทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง 

25,500 สพป.รอ.1   

224 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดําเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา สพป.รอยเอ็ด เขต 1 

7,700 สพป.รอ.2   

225 
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการรายงานการรับนักเรียน
ประจําปการศึกษา 2566 

งบ. สพฐ. สพป.รอ.3   

226 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  23,700 สพป.รอ.3   

227 
โครงการกองทุนสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือนักเรียน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 

22,650 สพป.รอ.3   

228 โครงการพัฒนากระบวนการคนหาผูเรียนพิการ 10,000 ศกศ.พิเศษ   

229 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพิเศษและเรียนรวมสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ยั่งยืน จังหวัดรอยเอ็ด 

980,600 ศกศ.พิเศษ   

230 
โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความ
ชวยเหลือนักเรียน 

3,800,000 อบจ.รอ.   

231 
โครงการประชุมและสรางความรู ความเขาใจ เพื่อลงพ้ืนที่
เก็บขอมูลประชากรวัยเรียน  

11,000 สพป.รอ.2  

232 
โครงการการคัดเลอืกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2565  

7,500 สพป.รอ.2  

233 กิจกรรมพานองกลับมาเรียนและคาราวานเยี่ยมบานนักเรยีน 44,300 สพป.รอ.2  

234 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  ปงบประมาณ 
2566  

62,200 สพป.รอ.2  

235 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนรวม 30,000 สพป.รอ.2  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (2 โครงการ) 

236 

โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

9,500 ศธจ.รอ   

237 
โครงการพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
สูชุมชนอยางย่ังยืน 

5,000 สพม.รอ.    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (87 โครงการ) 

238 โครงการจัดประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ 5,900 ศธจ.รอ   
239 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคลในพ้ืนที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
10,000 ศธจ.รอ   
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240 
โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคณุภาพและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) งบประมาณ พ.ศ. 2566 

90,900 ศธจ.รอ   

241 

โครงการสนับสนนุการตรวจราชการและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

65,300 ศธจ.รอ   

242 
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 
2566 - 2570 ฉบับทบทวน ป 2568 

30,400 ศธจ.รอ   

243 
โครงการพัฒนาบุคลากร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

64,000 ศธจ.รอ   

244 
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและสงเสรมิ
การศึกษาเอกชนจังหวัด 

10,000 ศธจ.รอ   

245 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณถาพภายในสถานศึกษา 70,000 สพป.รอ.1   

246 
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการบริหารบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

300,000 สพป.รอ.1   

247 
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ 

100,000 สพป.รอ.1   

248 
โครงการการพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงเผยแพรขอมูล
สารสนเทศ 

50,000 สพป.รอ.1   

249 
โครงการสงเสริมสนบัสนุนงานนโยบายและแผน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

395,000 สพป.รอ.1   

250 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

50,000 สพป.รอ.1   

251 
โครงการพัฒนาทักษะดิจิตัลและการจัดการฐานขอมูลดวย
แพลตฟอรม Schoolmis และเวปแอประบบแสดงผล 

30,000 สพป.รอ.1   

252 
โครงการพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบภายในเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงาน 

55,800 สพป.รอ.1   

253 
โครงการตดิตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยสินของสถานสึกษาในสังกัด 

19,200 สพป.รอ.1   

254 
โครงการการดําเนินงานดานอํานวยการของ สพป.รอ.1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

400,000 สพป.รอ.1   

255 
โครงการอบรมความรูเก่ียวกับวินัยและการดําเนนิการทาง
วินัยขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  

80,000 สพป.รอ.1   

256 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางและพัฒนานวัตกรรม
องคกร สพป.รอ.เขต 1 สูการเปนองคกรคุณภาพ 

50,000 สพป.รอ.1   

257 โครงการพัฒนาครูผูชวย สพป.รอ.เขต 1 สูการเปนมืออาชีพ 50,000 สพป.รอ.1   
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258 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกลผาน
ดาวเทียม (NEW DLTV) 

100,000 สพป.รอ.3   

259 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให
เขมแข็งเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ประจําปงบประมาณ 2566  

35,000 สพป.รอ.3   

260 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-
2570 และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 3 

227,960 สพป.รอ.3   

261 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2566 50,000 สพป.รอ.3   

262 
โครงการตดิตาม ประเมนิผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

48,260 สพป.รอ.3   

263 
 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

37,050 สพป.รอ.3   

264 
โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 

69,150 สพป.รอ.3   

265 

โครงการตรวจสอบภายใน เพื่อสรางความเขมแข็งในการ
บริหารงานภาครัฐ โดยใชระบบเครือขายและการบริหารแบบ
มีสวนรวม ปงบประมาณ 2566 

50,000 สพป.รอ.3   

266 
โครงการอบรมความรูเก่ียวกับวินัย เสรมิสรางการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย 

50,000 สพป.รอ.3   

267 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมสําหรับผู
เกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

20,000 สพป.รอ.3   

268 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุ 

80,000 สพป.รอ.3   

269 โครงการดาํเนินการสรรหา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 5,320 สพป.รอ.3   

270 
โครงการพัฒนาลูกจางชั่วคราวตามกรอบภารกิจงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 

470,875 สพป.รอ.3   

271 
โครงการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา 

282,170 สพป.รอ.3   

272 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน (ITA) 

งบ. สพฐ. สพป.รอ.3   

273 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม สงเสริมการใช
แพลตฟอรมดิจิตัลเพ่ือการเรียนรูของผูเรียน 

25,000 สพป.รอ.3   
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274 
โครงการเตรียมความพรอมการสอบขาราชการและขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

70,000 มมร.รอ.   

275 
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยตนแบบท่ีโดดเดนดานการ
เรียนการสอนสมยัใหม วิทยาเขตรอยเอ็ด 

150,000 มมร.รอ..   

276 
โครงการพัฒนาการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศกึษาคณะศึกษาสาสตร 

150,000 มมร.รอ.   

277 
โครงการเสวนาวิชาการสงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ยุคดิจิตลัตามแนวพุทธศาสตร 

50,000 มมร.รอ.   

278 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา 45,000 มมร.รอ.   

279 
โครงการสงเสรมิทักษะการใชนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 

200,000 มมร.รอ.   

280 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ 150,000 มมร.รอ.   

281 
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายศิษยเกาเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม (บริการวิชาการ) 

55,000 มมร.รอ.   

282 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 380,000 มมร.รอ.   

283 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับบุคลากร 

45,000 มมร.รอ.   

284 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เขาถึง เขาใจเทคนิคการ
จัดทําแผนพัฒนาสวนงาน แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อการ
พัฒนาวิทยาเขตรอยเอ็ด 

120,000 มมร.รอ.   

285 
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

200,000 มมร.รอ.   

286 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

230,000 มมร.รอ.   

287 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการจัดการ 95,000 มมร.รอ.   

288 
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/
วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2565 

50,000 มมร.รอ.   

289 

โครงการพัฒนาจัดทาํ (ราง) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการ พุทธศักราช 2565 
(สําหรับผูเรียนท่ีมีอายุ 7 ป ขึ้นไป) 

22,600 ศกศ.พิเศษ   

290 โครงการพัฒนาการเรยีนรูและสงเสริมการจัดการศึกษา 250,000 อบจ.รอ.   

291 โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 200,000 อบจ.รอ.   

292 โครงการประชุมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือการประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด 

100,000 อบจ.รอ.   
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293 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   วนศ.รอ.   

294 โครงการประชุมผูปกครองเด็กนักเรียนศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 25,000 อปท.รอ   

295 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 30,000 อปท.รอ   

296 
โครงการพัฒนาศักยภาพครผููดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

30,000 อปท.รอ   

297 โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,000 อปท.รอ   

298 
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูนอกสถานที่เพ่ือเสริมสราง
ประสบการณสําหรบัเด็กปฐมวัย 

20,000 อปท.รอ   

299 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลโพธิ์ศรีสวาง 60,000 อปท.รอ   

300 
โครงการสรปุผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กกอน
วัยเรียน 

20,000 อปท.รอ   

301 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูนอกสถานที่ 41,080 อปท.รอ   

302 โครงการพัฒนาบุคลากร 30,000 อปท.รอ   

303 

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูดวยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) สพม.
รอยเอ็ด 

14,000 สพม.รอ.   

304 
โครงการนิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารงานใน
โรงเรียน 

200,000 สพม.รอ.  

305 

โครงการสรางเครือขายประชาสัมพันธ การใชงานเว็บไซต
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษารอยเอ็ด และระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

45,000 สพม.รอ.  

306 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการจัดหาพัสดุฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง 
ในระบบ EGP” 

44,500 สพม.รอ.  

307 
โครงการ ตรวจสอบภายในและการพัฒนาเครือขายผู
ตรวจสอบภายใน สพม.รอ. ประจําป 2566 

30,000 สพม.รอ.  

308 
โครงการสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ 
สงัเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

47,600 สพม.รอ.  

309 
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการวัดและประเมนิผล
การเรยีนรู 

81,200 สพม.รอ.  

310 โครงการประเมินนักเรียนและโรงเรียนเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับจังหวัด  

32,500 สพป.รอ.2  
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311 โครงการนิเทศอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมนักเรียน  12,700 สพป.รอ.2  

312 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  

112,070 สพป.รอ.2  

313 
โครงการตรวจสอบการบริงานงบประมาณการเงินการบัญชี
ของสถานศึกษาในสังกัด  

24,000 สพป.รอ.2  

314 

โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีใน
ระบบ New GFMIS Thai และใหคําปรึกษาแนะนําดาน
การเงิน การบัญชี ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

- สพป.รอ.2  

315 
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนสุจริต 

250,000 สพป.รอ.2  

316 

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ
และการเรียนรู ปงบประมาณ พ.ศ.2566  

50,000 สพป.รอ.2  

317 
โครงการการแขงขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 40 เลิศ
ล้ําเลอคาศาสตรศิลปแดนดินทุงกุลา ประจําป 2566  

782,765 สพป.รอ.2  

318 

โครงการการบริหารจัดการตามภารกิจเรงดวนและภารกิจที่
สนองตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/สพฐ./กลุมจังหวัดและ
จังหวัด  

474,842 สพป.รอ.2  

319 

โครงการการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณและ เหรียญ
จักรพรรดมิาลาประจําปและไปรับจาย – สงคืน  จัดพิธีรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันต่ํากวาสายสะพาย  

9,600 สพป.รอ.2  

320 
โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  

96,000 สพป.รอ.2  

321 
โครงการปฐมนิเทศครูผูชวย บรรจุใหม/กิจกรรมจัดทําแฟม
ทะเบียนประวัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

12,750 สพป.รอ.2  

322 

โครงการอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะครู ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด วpA ประจําป
งบประมาณ 2566  

10,000 สพป.รอ.2  

323 
โครงการการบริหารอัตรากําลังและสรรหาบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

584,250 สพป.รอ.2  

324 

โครงการสงเสริมสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
ประจําปงบประมาณ 2566  

204,635 สพป.รอ.2  
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สวนที่ 5 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูการปฏิบตัิ 

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ คือ การนําแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตาม 
แผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทุกสวนราชการในพื้นท่ีที่
เกี่ยวของ รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยในการขับเคลื่อน ควรจะตองมีการสรางการ
สื่อสารใหแกบุคลากรในหนวยงานไดรับรู และเขามีความใจชัดเจนในยุทธศาสตร กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน  
เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในระดับพ้ืนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สามารถสรางผลผลิต และผลลัพธไปสูเปาหมายการพัฒนาการศกึษาอยางย่ีงยืน 

 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  สูการปฏิบัติ 
 1. สรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา สถานศึกษาใน
จังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือดําเนินการแปลงเปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ และแนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษา  ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 2. สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  กับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการศกึษา 
 3. ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญและใชแผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เปนกรอบในการดําเนินงานและบริหารงานของหนวยงาน 
 4. ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดานการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ใหบุคลากรผูปฏิบัติไดรับทราบ อยางชัดเจนเพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. หนวยงานในพื้นที่ที่เก่ียวของสนับสนุนทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการศึกษาอยาง
เพียงพอ 
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