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ค าน า 
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   เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้จัดท าแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่าย และเพื่อใช้ก ากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น 
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ส่วนที่ 1 
   
วิสัยทัศน์   
  องค์กรหลักในการบูรณาการการจัดการศึกษาสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
พันธกิจ   
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด       ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  2. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะอาชีพที่จ าเป็นของผู้เรียนเพ่ือรองรับตลาดแรงงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
วัฒนธรรมองค์กร     รู้รักสามัคคี  มีน้ าใจ  จิตอาสา  จิตบริการ  ท างานเป็นทีม 
 
เป้าประสงค์รวม 

  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรามีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
  2. ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
  3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เพ่ือรองรั บ 
                    พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)    
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
 
 

                   



เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย ที่คาดว่าจะได้จากการใช้จ่ายงบประมาณ  

        
  

เป้าประสงค์รวม / ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรามีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับ
ผ่านตามเกณฑ์ ITA   

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

2. ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ    
2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 51 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  เพื่อรองรับพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษาเอกชนได้รับการพัฒนา สมรรถนะวิชาชีพ และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 

4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 



 
                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคง 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์           
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงใน
แต่ละบริบท  

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรู้/วิชาชีพด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงาน
และการแข่งขันของประเทศ 

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรูปแบบ
ใหม่ผ่านระบบดิจิทัล 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจยัและการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบ ใหม่และการ
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกต้อง
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และ
เสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างทั่วถึง 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและร่วม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

                   5 



ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการบริการ  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดและฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และพร้อมต่อการใช้งาน 
3. สนับสนุนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับและการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคงในแต่ละบริบท 
1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหรือภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
มีความรู้ ทัศนคติท่ีถูกต้องเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 70 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา  มีทักษะ ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ร้อยละ 80 

4. จ านวนหลักสูตรหรือแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   

1 เรื่อง 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
 5. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสามัญศึกษา  40 : 60 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
                                               2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
6. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
7. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในระดับดีขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 

ของปี 2563 
8. ร้อยละของผู้เรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนทีผ่่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551  ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

9. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง  
และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
10. ร้อยละของผู้เรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 

11. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง ร้อยละ 0.10 
12. ร้อยละของผู้เรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่เป็นผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถนะภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็น 
 
 

 

ร้อยละ 100 

 
 
 
 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
13. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

ร้อยละ 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
14. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 

15. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
 
   งบด าเนินงาน  จ านวน 2,072,308   บาท  

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ         จ านวน  1,680,308    บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค                      จ านวน    392,000     บาท 

 
 งบรายจ่ายอ่ืน    จ านวน   221,200    บาท 

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด      จ านวน  30,300    บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ      จ านวน  40,000    บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์    จ านวน  60,000    บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 
  จังหวัดโดยผ่านกลไกของกศจ.        จ านวน 90,900     บาท 

 
 
ข้อมูลการจัดสรร ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จ าแนกตามงบรายจ่าย 

 

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส 20000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : สํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดฉะเชิงเทรา รหัส 2000200000 งบกลาง รายงานผล

กิจกรรม การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้กับสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัด  
หน่วย : บาท  

ประเภทรายจา่ย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบดําเนินงาน      2,072,308.00                   -      558,577.00              -      558,577.00              -     477,577.00              -     477,577.00              -   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       1,680,308.00                   -      460,577.00              -      460,577.00              -     379,577.00              -     379,577.00              -   
     1.1.1 ค่าตอบแทน         182,000.00                   -        86,000.00              -        86,000.00              -        5,000.00              -        5,000.00              -   
           -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จ านวน 3 อัตรา         162,000.00      81,000.00      81,000.00              -                -                -   
          - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           20,000.00       5,000.00       5,000.00      5,000.00      5,000.00
     1.1.2 ค่าใช้สอย         886,400.00                   -      221,600.00              -      221,600.00              -     221,600.00              -     221,600.00              -   

              (1)  ค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าทีพั่ก
และค่าพาหนะ)

          80,000.00      20,000.00      20,000.00     20,000.00     20,000.00

              (2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง           20,000.00       5,000.00       5,000.00      5,000.00      5,000.00
              (3)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์           40,000.00      10,000.00      10,000.00     10,000.00     10,000.00
              (4) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง           20,000.00       5,000.00       5,000.00      5,000.00      5,000.00
              (5) ค่าจ้างเหมาบริการ  (เพ่ือเป็นค่าจ้างทีจ่ าเป็นของหน่วยงาน)         378,000.00      94,500.00              -        94,500.00              -       94,500.00              -       94,500.00
       - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด เดือนละ 9,500 บาท 12 เดือน         114,000.00      28,500.00      28,500.00     28,500.00     28,500.00
       - ค่าจ้างพนักงานขับรถ เดือนละ 11,000 บาท 12 เดือน 2 คน         264,000.00      66,000.00      66,000.00     66,000.00     66,000.00
              (6) ค่าใชจ่้ายในการจัดประชมุท่ัวไป           40,000.00      10,000.00      10,000.00     10,000.00     10,000.00
              (7) ค่าเชา่รถยนต์  12 เดือน ๆ ละ 24,692.33         296,400.00      74,100.00      74,100.00     74,100.00     74,100.00
              (8) อ่ืน ๆ           12,000.00       3,000.00              -         3,000.00      3,000.00      3,000.00              -   

แผนใช้จา่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  : ประชาชนทุกวัยและกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างท่ัวถึงเสมอภาค

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1.1.3 ค่าวัสดุ         460,000.00                   -      115,000.00              -      115,000.00              -     115,000.00              -     115,000.00
              (1) วัสดุส านักงาน         200,000.00      50,000.00      50,000.00     50,000.00     50,000.00
             (2) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อหล่ืน         240,000.00      60,000.00      60,000.00     60,000.00     60,000.00
             (3) วัสดุอ่ืน ๆ           20,000.00       5,000.00       5,000.00      5,000.00      5,000.00
         1.1.4 ค่าใช้จ่ายตามนโยบายการบริหารจัดการของส านักงาน         151,908.00      37,977.00      37,977.00     37,977.00     37,977.00

1.2 ค่าสาธารณูปโภค         392,000.00      98,000.00              -        98,000.00              -       98,000.00              -       98,000.00              -   
     1.2.1 ค่าไฟฟ้า         280,000.00      70,000.00      70,000.00     70,000.00     70,000.00
     1.2.2 ค่าน้ าประปา           24,000.00       6,000.00       6,000.00      6,000.00      6,000.00
     1.2.3 ค่าบริการโทรศัพท์           40,000.00      10,000.00      10,000.00     10,000.00     10,000.00
     1.2.4 ค่าบริการไปรษณีย์           48,000.00      12,000.00      12,000.00     12,000.00     12,000.00



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวดัฉะเชิงเทรา  

       
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชนจัดกจิกรรมส่งเสรมิความรักและการธ ารงรักษาสถาบนัหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 100 
 2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนท่ีไดร้ับการสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิหรือภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มคีวามรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 
 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก/

ขั้นตอน 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิด 
ชอบ/
แหล่ง 
งปม. 

สอดคล้องยุทธศาสตร ์ นโยบายรัฐบาล  
ย.ศธ 

ย.
ชาต ิ

แผน 
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู 

แผนฯ 
12 หลัก 

เร่ง 
ด่วน ไตรมาส  

1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
รวม 

โครงการ สร้างและ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระ
ยุคลบาท ด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 
กิจกรรมหลกั 
1. กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
2. ประชุมเตรียมงานการ
อบรมฯ 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้
ใต้ร่มพระบารมจีักรีวงศ ์

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
จ านวน 300 คน 
2. ครูผู้ควบคุม จ านวน   
30 คน 
3. คณะวิทยากรและ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
มีความรักสถาบันหลัก
ของชาติและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 300 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ 
นักเรียน นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
สถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

0 50,000 50,000 60,000 160,000 นางสาว
พรธิภา 
เฉลิมสุข
ศร/ี สป. 

1 1 1 5   1 



โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก/

ขั้นตอน 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิด 
ชอบ/
แหล่ง 
งปม. 

สอดคล้องยุทธศาสตร ์ นโยบายรัฐบาล  
ย.ศธ 

ย.
ชาต ิ

แผน 
แม่บท 

แผน
ปฏิรปู 

แผนฯ 
12 หลัก 

เร่ง 
ด่วน ไตรมาส  

1 
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
รวม 

2. นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
รักษ์ท้องถิ่น 
และชุมชนของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
1. . ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา  มีทักษะ ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร้อยละ 80  

2. จ านวนหลักสูตรหรือแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  1 เรื่อง  

3. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสามัญศึกษา 40 : 60  
โครงการ ส่งเสริมเวที
และประชาคมเพ่ือการ
จัดท ารูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา 
กิจกรรมหลกั 
1. ประชุมชี้แจง
สถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ  
2. น าหลักสูตรระยะสั้น 
การควบคุมหุ่นยนต์

เชิงปริมาณ         
1. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในเขตอ าเภอพนมสาร
คาม อ าเภอ สนามชัยเขต 
อ าเภอแปลงยาว จ านวน 
4 รุ่นละ 20 คน รวม 80  
เชิงคุณภาพ  
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษา
แบบบูรณาการ ที่ผู้เรียน
สามารถน าผลไปใช้เทียบ

เชิงปริมาณ         
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตอ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอ สนามชัยเขต อ าเภอ
แปลงยาว กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ  
เชิงคุณภาพ  
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กับอาชีวศึกษาแบบบูรณา
การ ที่ผู้เรยีนสามารถน าผล
ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตในระ

0 0 39,600 32,000 32,400 นายมานะ   
จรพิภพ 
/ สป. 

3 12 12 1   1 



อุตสาหกรรมเบื้องต้นไป
ใช้ ในการจัดการศึกษา  
3. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ  
4. สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการจดัการประชุม  
และน าเสนอผลงาน 
ในระดับจังหวัดและ
ระดับภาค  
5. สรุป รายงานผล     
 
 
 
 
 

โอนหน่วยกิตในระดับ
อาชีวศึกษา  
2. นักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลายในเขต
อ าเภอพนมสารคาม  
อ าเภอสนามชัยเขต  
อ าเภอแปลงยาว ที่เข้า
ร่วมโครงการ มีทักษะใน
การควบคุมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมเบื้องต้น 
สามารถผ่านการทดสอบ               
ตามมาตรฐานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม ท่ีส านัก
พัฒนาฝีมือแรงงาน
แห่งชาติก าหนด 
2. นักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลายในเขตอ.
พนมสารคาม อ.สนามชัย
เขต อ าเภอแปลงยาว ท่ี
เข้าร่วมโครงการมีพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ
และการมีงานท า  
3. นักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย ใน
เขตอ.พนมสารคาม อ.
สนามชัยเขต อ.แปลงยาว 
ที่เข้าร่วมโครงการ มี
ทักษะการเรยีนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 

ดับอาชีวศึกษา จ านวน 1 
หลักสตูร 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตอ าเภอพนมสารคาม  
อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอ
แปลงยาวท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีทักษะในการควบคุม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 
สามารถผ่านการทดสอบ               
ตามมาตรฐานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม ท่ีส านักพัฒนา
ฝีมือแรงงานแห่งชาติก าหนด 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตอ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอ
แปลงยาว ที่เข้าร่วมโครงการ
มีพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพและการมีงานท า  
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในเขตอ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอ
แปลงยาว ที่เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  



ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
                                               2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
1. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในระดับดีขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 (ปี 2563) 
3. ร้อยละของผู้เรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนทีผ่่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551   
    ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 
โครงการ Innovation 
For Thai Education 
( IFTE ) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศึกษา 
กิจกรรมหลกั 
1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ เรื่องการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา นวัตกรรม 
และการวจิัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนานวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการ ด้าน
การจัดการเรยีนรู้ และ
ด้านการนิเทศการศึกษา 
3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดท า Best 
Practice 

เชิงปริมาณ 
1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรยีนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก
สังกัด  
เชิงคุณภาพ 
1. มีรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียน หรือ
แนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบรหิาร
จัดการ การจัดการเรยีนรู้ 
และการนเิทศการศึกษา 
รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ               
การจัดการศึกษา 
2. มีศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และการวิจัย

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรยีนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก
สังกัดกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
4 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
1. มีรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียน หรือแนวทาง
การพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจดัการ การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ               
การจัดการศึกษา อย่างน้อย 
1 แนวทาง 
2. มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา นวัตกรรม 
และการวจิัยทางการศึกษาใน

0 27,000 40,000 19,000 86,000 นางสาว
เยาวธิดา 
เสี้ยวเส็ง/ 
สป. 

3 12 12 1   1 



4. จัดสรรงบประมาณ
การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาแก่โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 
โรงเรียน โรงเรยีนละ 
10,000 บาท 
5. นิเทศ ติดตาม ผลการ
ด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 4 โรงเรียน   
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน คัดเลือก
นวัตกรรม การบริหาร
จัดการ การจัดการเรยีนรู้                  
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลคัดเลือก
นวัตกรรมการปฏบิัติที่ดี 
(Best Practice) 
7. สรุป รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ และ
เผยแพร่นวตักรรม             
การบริหารจัดการ             
การจัดการเรยีนรู้ การ
นิเทศติดตาม และ
ประเมินผล 
 
 

ทางการศึกษาในระดับ
จังหวัด  
3. มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
4. มีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา นวัตกรรม 
และการวจิัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด 
ที่ครอบคลุม ชัดเจน เป็น
ปัจจุบันสามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ระดับจังหวดั จ านวน 1 
หน่วย 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
4. มีขอ้มูลสารสนเทศทาง
การศึกษา นวัตกรรม และ
การวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวดั มีความ 
ครอบคลมุ ชัดเจน เป็น
ปัจจุบันสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวน 1 หน่วย 
 



โครงการ ส่งเสริม
ศักยภาพการตรวจ
ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศกึษา 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนหน่วยงานที่
ร่วมมือด าเนินการตรวจ 
ติดตามเฝา้ระวังปญัหา
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 
1 หน่วยงาน  
 
เชิงคุณภาพ 
1. ด าเนินการตรวจ 
ติดตาม 
เฝ้าระวังปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา  จ านวน 10 
ครั้ง 

  

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของจ านวน
ครั้งมีหน่วยงานท่ีร่วมมือ
ด าเนินการตรวจ ตดิตาม เฝ้า
ระวังปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ไม่
น้อยกว่า 1 หน่วยงาน  
 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครั้งในการด าเนินการตรวจ 
ติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา   
 

4,000 4,000 4,000 4,883 16,883 นาง 
กุลจิรา  
พิธิยา
นุวัฒน์  
/ สป. 

3 10 12 1   1 

โครงการ ประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองของ
ผู้เรียนทุกช่วงชั้น 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เชิงปริมาณ 
เก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามด้วยชดุ
เครื่องมือมาตรฐานจาก
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ครบตาม
จ านวนกลุ่มตัวอยา่งที่
ก าหนด (120 คน)  
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตอบแบบสอบถาม
จากชุดเครื่องมือมาตรฐาน
จากส านักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ ครบตามจ านวน
ที่ก าหนด (120 คน) 

0 7,000 0 0 7,000 นางสาว 
ดลใจ  
ถาวรวงศ ์
/ สป. 

3 10 12 1 1  1 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง  
และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1. ร้อยละของผู้เรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 100 
2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง ร้อยละ 0.10 
3. ร้อยละของผู้เรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่เป็นผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะ 
    ภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็น 

ร้อยละ 100 

โครงการ ขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไก
ของ กศจ. 
 
กิจกรรมหลกั 
1.ประชุมวางแผน 
วิเคราะหป์ัญหา และ
ก าหนดแนวทางเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.ประชุมวางแผนพัฒนา
ภาคีเครือข่าย ก าหนด
รูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษาตามนโยบาย 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (กศจ.) 
และหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. มีรูปแบบ/แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
และทั่วถึงตามบริบทของ
จังหวัดโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (กศจ.) และ
หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา (กศจ.) 
และหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนกลุ่มเป้าหมาย เข้า
ร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. จังหวัดมีแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ
อย่างน้อย 1 แนวทาง 
2. จังหวัดมีตัวช้ีวัดทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ
อย่างน้อย 1 ตัวช้ีวัด 
3. จังหวัดมีรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด อย่างน้อย 
1 ครั้ง 
 

0 45,450 45,450 0 90,900 นางองุ่น 
ละเต็บ

ซัน 
/ สป. 

6 20 2 
 

6    



 
 
 
 
 
 

2. มีตัวช้ีวัดเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่า
เทียม และทั่วถึงตาม
บริบทของจังหวัดโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (กศจ.) 
และหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
3. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 

โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนที ่

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู้บริหาร ครู
ปฐมวัย และผู้ปกครองที่
เข้ารับการอบรม  
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กปฐมวัยได้รับการ
ดูแล พัฒนา จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุก
ด้าน 
2. สถานศึกษามีคณุภาพ
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถาน

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80  ของผู้บริหาร 
ครูปฐมวัย และผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรม  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของเด็ก
ปฐมวัยไดร้ับการดูแล พัฒนา 
จัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกดา้น 
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามีคณุภาพระดับ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม

0 33,600 14,400 0 48,000 นางสาว 
ดลใจ  
ถาวรวงศ ์

3 11 12 1 8  3 



พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 
3. ผู้บริหาร ครูปฐมวัย 
และผูป้กครอง มีความรู้
ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวัยอย่างบูรณาการ 
 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
3.ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
ครูปฐมวัย และผู้ปกครองท่ี
เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในการมสี่วนร่วม
ดูแล พัฒนา และจัดการ
ศึกษาให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัยในทุกดา้น
อยู่ในระดับด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ร้อยละ 90  
โครงการ ศธ. จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 

เชิงปริมาณ 
1. ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด ผู้บ าเพญ็ 
ประโยชน์ นักศึกษา 
วิชาทหารและบุคลากร 
ทางการศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน  300 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด ผู้บ าเพญ็ 
ประโยชน์ นักศึกษา 
วิชาทหารและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้ร่วม 
น้อมร าลึกในพระมหา 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา 
วิชาทหารและบุคลากร 
ทางการศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรากลุม่เป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

0 0 10,000 13,500 23,500 นางสาวพรธิ
ภา เฉลิม
สุขศร ี
/  

1 1 3 1   1 



กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูม ิ
พลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ไดร้่วม 
ท ากิจกรรมจติอาสา  
บ าเพ็ญประโยชน์   
รู้คุณคา่ของการแบ่งปัน 
และการช่วยเหลือผู้อื่น 
มีจิตสาธารณะ และใช้ 
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส  
                                              ตามหลักธรรมาภิบาล 
1. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ การประชุม 
กศจ/อกศจ. 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและ
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่เข้าประชุม  
 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้อเสนอในการพัฒนา
การศึกษาของ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของการ
ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทราและ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทราที่เข้า
ประชุมครบองค์ประชุม  
 
เชิงคุณภาพ 
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กคศ. 

6 20 2 6   6 



คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และ
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายของ
คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและ
กระทรวงศึกษาธิการ     

1. ร้อยละ 100 ของข้อเสนอ
ในการพัฒนาการศึกษาของ
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและ
กระทรวงศึกษาธิการ     

โครงการ ตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
 
กิจกรรมหลกั 
1. การตรวจ ตดิตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา       
  1.1 การตรวจติดตาม
การรายงานผลการจัดท า
ค ารับรองปฏิบตัิราชการ 
  1.2 ประชุมจัดท า
แผนการรองรับการตรวจ
ราชการตดิตาม 
ประเมินผลการ

เชิงปริมาณ 
1. หน่วยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทรามคีวาม
พร้อมรับการตรวจ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจ
ราชการ  
เชิงคุณภาพ  
1. หน่วยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สามารถน านโยบายและ
จุดเน้นการจัดการศึกษา

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
ทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ
พร้อมรับการตรวจติดตามผล
การด าเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการ   
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ
พร้อมรับการตรวจติดตามผล
การด าเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการ  
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ด าเนินงานจัดการศึกษา
ของจังหวัด 
  1.3 ติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด  
  1.4 ประชุมสรุปผล
และจัดท ารายงานผล
การติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานจดั
การศึกษาพร้อมเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์  
2. การรองรับและ
สนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.1 ประชุม
คณะท างานเตรียมความ
พร้อมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและรองรับ
การตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงสู่
การปฏิบัตไิด้อยา่งเป็น
รูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ  80 ของ
หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถ
น านโยบายและจดุเน้นการ
จัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ลงสู่การปฏิบตัิได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ  80 ของ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถ
น านโยบายและจดุเน้นการ
จัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ลงสู่การปฏิบตัิได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 



โครงการ เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรของ
ส านักงานศกึษาธิการ
จังหวัด 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้รับ
การพัฒนาหลักด้านการ                    
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรกลุม่เป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนาเสริมสรา้ง
สมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานตาม
หลักสตูร  
2. บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ได้รับ
การพัฒนาด้านดจิิทัล
ส าหรับข้าราชการภาครัฐ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเข้าร่วมโครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรมี
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(Id Plan) 
2. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
พัฒนาเสรมิสร้างสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานตาม
หลักสตูร  
3. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
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โครงการ จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด 
 
กิจกรรมหลกั 
  1. สร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญ 
นโยบายและทิศทางการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนา 

เชิงปริมาณ       
1. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบ
การจัดท าแผน/โครงการ
ของหน่วยงานการศึกษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ศธจ.ฉช. รวม จ านวน 40 
คน 
เชิงคุณภาพ       
1. บุคลากรมสี่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผน มีความรู้ความเขา้ใจ

เชิงปริมาณ       
1. ผู้เข้าร่วมโครงการตาม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการ
ประชุมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
เชิงคุณภาพ       
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผน มีความรู้ความเขา้ใจใน
การจัดท าแผนงานโครงการที่

3,000 0 25,000 2,300 30,300 นางจิรวด ี
อย่าลืม
ญาต ิ
/ สป. 
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  2. จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 
2566-2570) 
  3. ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
 
 
 

ในการจัดท าแผนงาน
โครงการที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ  
2. หน่วยงานการศึกษาใน
จังหวัด น าแผนพัฒนา
การศึกษาเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนา
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติได ้
3. มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 
2566-2570)  
4. มีแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัด น า
แผนพัฒนาการศึกษาเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติได ้
3. มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
(พ.ศ. 2566-2570) จ านวน  
1 เล่ม 
4. มีแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จ านวน 1 เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


