
แผนด าเนินงานการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน (Road Map) 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
แนวคดิ 
 การจดัการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของทุกภาคส่วนในสงัคม ทุกคนมีส่วนร่วมในการอบรม บ่มนิสยั 
และเป็นแบบอยา่ง ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ต าบลเป็นหน่วยการปกครองทอ้งท่ีท่ีเป็น
ระบบสมบูรณ์ และอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนและนกัเรียนมากท่ีสุด เมื่อร่วมมือจดัการศึกษากบัหน่วยงาน
ทางการศึกษา ท าใหคุ้ณภาพนกัเรียนสูงข้ึน การบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ลดการซ ้าซอ้น
ของงาน โดยใชรู้ปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยต าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล เป็นตน้แบบ
ในการด าเนินงาน 
 

นโยบาย โอกาสและการเรียนรู้ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

1. พฒันาการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ เพ่ือให ้
ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั มีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ตามขอ้เสนอ
การปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 

2. กระทรวงศึกษาธิการก าหนดใหส้ านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็น 
พ้ืนท่ีน าร่องขบัเคล่ือนนโยบายดา้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบติัโดยใช้
รูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

3. ขยายผลและขบัเคล่ือนรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใชต้  าบลเป็นฐาน :  
เสอเพลอโมเดล ใหค้รอบคลุมทุกต าบลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ในปีการศึกษา 
2554 
 

เป้าหมาย 
 ขยายผลรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยต าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล  
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 38 ต าบล ใน 6 อ าเภอคือ อ  าเภอกุมภวาปี อ  าเภอศรีธาตุ อ  าเภอวงัสามหมอ 
อ  าเภอโนนสะอาด อ  าเภอหนองแสงและอ าเภอประจกัษศ์ิลปาคม  
 
 
 



แผนการท างาน 
1. ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ ประกอบดว้ยการแต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนระดบัเขตพ้ืนท่ี 

ระดบัต าบลเพื่อก  าหนดบทบาทหนา้ท่ี วางแผนการท างาน การวิเคราะห์บริบทการจดัการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จุดอ่อน จุดแข็ง ความเป็นไปได ้และจดัท าคู่มือการด าเนินงาน 

2. ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างความเขา้ใจ กบักลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 217 คน และผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 40 คน 

3. ขั้นตอนท่ี 3 การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ เพื่อปลุกกระแสสงัคมใหเ้ห็นความจ าเป็นใน
การร่วมมือจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสงัคม ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงในกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูว้่าราชการจงัหวดัอุดรธานี ทอ้งถ่ินจงัหวดัอุดรธานี นายอ าเภอและ/ทอ้งถ่ินอ าเภอทั้ง 6 อ าเภอ ก  านนั 38 
ต าบล ผูบ้ริหาร อปท. 40 อปท. ผูบ้ริหารโรงเรียน 217 แห่ง ผูป้กครองนกัเรียน ครูและนกัเรียน 

4. ขั้นตอนท่ี 4 การน าไปปฏิบติั ทุกต าบลวางแผนการท างานร่วมกนั คณะท างานมาจาก 3 
หน่วยงานหลกัและผูท้รงคุณวุฒิและประชาชนในต าบล ด าเนินงานตามคู่มือประกอบดว้ย การวิเคราะห์
สภาพปัญหา จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค แนวทางการแกปั้ญหา การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง 
(MOU) การน าไปปฏิบติั การบริหารจดัการ การติดตามภารกิจหน่วยงานและการพฒันาความร่วมมือ การ
วดัและประเมินผล และการรายงานผล  

5. ขั้นตอนท่ี 5 การติดตาม ประเมินผลและรายงาน คณะกรรมการระดบัเขตพ้ืนท่ีก  าหนดตวัช้ีวดั 
ก  าหนดปฏิทินการติดตามผลการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และก าหนด
ระยะเวลารายงานผลการด าเนินงาน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
กิจกรรม ผูป้ฏิบติั วนั เดือน ปี  ผลท่ีจะไดรั้บ 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
- ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา อุปสรรคและความ
เป็นไปได ้
- ประกาศการจดัตั้งกลุ่มเครือข่าย
และต าบลใหส้มัพนัธก์นั 
- ก าหนดแผนการท างานและ
แต่งตั้งคณะกรรมการในระดบั
เขตพ้ืนท่ีและระดบัต าบล 
- จดัท าคู่มือการด าเนินงาน 

 
สพป.อด.เขต 2 

(คณะ ฯ ระดบัเขต) 
 
“ 
 
“ 
 
 
“ 

 
9 ส.ค.2553  

 
 

22 ส.ค.2553  
 

1- 19 ก.ย.2553 
 
 

20-30 ก.ย.2553 

 

- ระบบขอ้มลู สารสนเทศ  
   เป็นรายต าบล 
- วางแผนการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการท่ีรับผดิชอบ 

   รายต าบลท่ีชดัเจน 
- ไดคู้่มือด าเนินงานเพื่อ 
   เป็นแนวทางในการ  
   ปฏิบติังาน 
 



ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (ต่อ) 
กิจกรรม ผูป้ฏิบติั วนั เดือน ปี  ผลท่ีจะไดรั้บ 

2. ขั้นตอนการสร้างความเขา้ใจ 
-ประชุม วิเคราะห์ความตอ้งการ
จ าเป็นในการจดัการศึกษาราย
ต าบล ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ก  านนั ผูบ้ริหาร อปท.  
 

 
สพป.อด.เขต 2 

(คณะ ฯ ระดบัเขต) 
 

 
9 ก.ย.2553 
8 ต.ค.2553 

 

- ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูน้  า  
   อปท.และ ก  านนัตระหนกั 
   ถึงความร่วมมือ ในการ   
   แกปั้ญหา ของต าบล 
-  มีความรู้ความเขา้ใจ 
  ในการจดัการศึกษา 
  โดยใชต้  าบลเป็นฐาน 

3. ขั้นตอนการประกาศ
เจตนารมณ์ความร่วมมือ 
- พิธีประกาศเจตนารมณ์ ผูร่้วมลง
นาม ประกอบดว้ย รมช.ศธ. 
เลขา.กพฐ. ผวจ.อด. ทอ้งถ่ิน
จงัหวดั  นายอ าเภอ ผูบ้ริหาร  
อปท. ก านนั ผอ.รร. 
 
 

 
 

สพป.อด.เขต 2 
(คณะ ฯ ระดบัเขต) 

 
 

 
 

8 ต.ค.2553 
 

- ภาคีเครือข่าย ความ  
  ร่วมมือ สนบัสนุนการ 
  จดัการศึกษาแบบมีส่วน 

  ร่วมโดยใชต้  าบลเป็น 

  ฐาน จากทุกภาคส่วน 

- กระแสสงัคมรับทราบ  
  และยอมรับว่าเป็น  
  หนา้ท่ีของทุกภาคส่วน 

  ในสงัคม 
4. ขั้นตอนการน าไปปฏิบติั  
-การวิเคราะห์ความตอ้งการ
จ าเป็นส าหรับวางแผนพฒันา
ระดบัต าบล  
-จดัท าร่างบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ  (MOU) 
-การประชุมประชาคมต าบล เพื่อ
ยอมรับและลงนามในบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือ 
-การน าบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ไปปฏิบติั 
-การประชุมขบัเคล่ือนภารกิจ  
-รายงานผลการติดตาม 

 
คณะ ฯ ระดบัต าบล 

 
 
“ 
 
“ 
 
 
“ 
 
“ 
“ 

 
8 ต.ค.2553- 
31 ต.ค.2553 

 
1-31 ธ.ค.2553 

 
1-31 ม.ค.2554 

 
 

1-28 ก.พ.2554 
 

ทุกวนัศุกร์ 
ส้ินภาคเรียน 

- ท าใหท้ราบปัญหา อุปสรรค  
   จุดอ่อนจุดแข็ง ความ 
   ตอ้งการจ าเป็น และความ 
   เป็นไปไดใ้นความร่วมมือ 
- ทุกต าบลบริหารจดัการ 
   ตามแนวทางเสอเพลอ  
  โมเดล 
- บุคลากร ๓ หน่วยงาน ให ้ 
   ความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 
- ปฏิบติัตามกฎหมายของ 
   แต่ละหน่วยงาน 
- ใชย้ทุธศาสตร์ 
   ๓ ประสาน  ๕ ร่วม 



ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (ต่อ) 
กิจกรรม ผูป้ฏิบติั วนั เดือน ปี  ผลท่ีจะไดรั้บ 

5. ขั้นตอนการติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 
-คณะกรรมการระดบัต าบล
ติดตามผลการด าเนินงานภาค
เรียนละ 2 คร้ัง 
-คณะกรรมการระดบัเขตพ้ืนท่ี 
ติดตามผลการด าเนินงานภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
-คณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 
 

คณะ ฯ ระดบัต าบล 
 
 

คณะ ฯ ระดบัเขต 
 
 

คณะ ฯ ระดบัเขต 
 

 
 
คร้ังท่ี1.กลางภาค   
คร้ังท่ี2.ปลายภาค 
 
20-31 ส.ค.2554 
1-20 ก.พ.2555 
 
1 มี.ค.-30 เม.ย.
2555  

 
- ไดข้อ้มลูและสารสนเทศ 
   ส าหรับปรับปรุง 
   กระบวนการท างาน 
- สะทอ้นผลการปฏิบติังาน 
  ใหทุ้กหน่วยน าไปปรับปรุง 
  ภารกิจรายตวัช้ีวดั 
- ตดัสินคุณค่าการด าเนินงาน  
  ในภาพรวม เพื่อปรับปรุง  
   แกไ้ขรายต าบลและทั้งเขต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) และน ้ าด่ืม มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ถกูหลกัอานามยั  สุขภาพ
อนามยัส่วนบุคคล ไดรั้บการดูแล 
2. หอ้งน ้ าหอ้งสว้มถกูสุขลกัษณะ ตามมาตรฐาน HAS โรงอาหาร หอ้งพยาบาล สะอาด เพียงพอ
ใหบ้ริการนกัเรียน 
3. โรงเรียนมีภูมิทศันส์วยงาม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ไดรั้บการดูแลพร้อมใชง้าน 
4. มีทุนการศึกษาส าหรับเด็กดอ้ยโอกาส จดัหาพาหนะหรือจกัรยานยมืเรียน จดัหาอุปกรณ์การเรียน 
หนงัสือ  ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลย ีและการส่ือสารท่ีจ  าเป็น และส่งเสริมกิจกรรมดา้นกีฬา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และประเพณีทอ้งถ่ิน 
5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ตามความตอ้งการของชุมชน 
6. ประชาชนในต าบลมีความพึงพอใจ ในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

Road Map ; แผนด าเนินงานการจัดการศึกษา 
                             แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน  

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            
            
            

            
 

 

 

 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้
ของคนไทย 

เพิม่โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
 ส่งเสริม 

การ 
มีส่วนร่วม 

ของทุก 
ภาคส่วน 

ของสังคม 

นายไชยยศ  จิรเมธากร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

  



     

         

               

 

        

 

 

 

               

 

 

                    

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นการเตรียมการ 

 
- แต่งตั้งคณะท างาน 

- การวางแผน 

- จดัท าคู่มือด าเนินงาน 

- ประกาศก าหนด 

  กลุ่มเครือข่ายและ 

  เขตพื้นท่ีต  าบล ให ้ 
  สอดคลอ้งกนั 

    ขั้นตอน   
    ปฏิบัต ิ 
   ๓๘ ต าบล 

ขั้นตอนการสร้าง
ความเข้าใจ 

 

-ประชุม วิเคราะห์
ความตอ้งการจ าเป็น
ในการจดัการศึกษา
รายต าบล ประกอบ 

ดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ก  านนั ผูบ้ริหาร อปท.  
 

 

 

- ระบบขอ้มูล    
   สารสนเทศ เป็นราย 
   ต าบล 

- วางแผนการด าเนินงาน 
- ไดคู้่มือด าเนินงานเพื่อ 

   เป็นแนวทางในการ  
   ปฏิบติังาน 

- ผูบ้ริหารโรงเรียน 

  และผูน้  า อปท.และ   
  ก านนัตระหนกั 

  ถึงความร่วมมือ  
 ในการแกปั้ญหา 
  ของต าบล 

-  มีความรู้ความเขา้ใจ 
  ในการจดัการศึกษา 
  โดยใชต้  าบลเป็นฐาน 

 

- ภาคีเครือข่าย ความ  
  ร่วมมือ สนบัสนุนการ 
  จดัการศึกษาแบบมีส่วน 

   ร่วมโดยใชต้  าบลเป็น 

   ฐาน จากทุกภาคส่วน 

- กระแสสังคมรับทราบ  
  และยอมรับว่าเป็น  
  หนา้ที่ของทุกภาคส่วน 

  ในสังคม 

ขั้นตอนประกาศ
เจตนารมณ์ 
- พิธีประกาศเจตนารมณ์  
  ผูร่้วมลงนาม  
  ประกอบดว้ย รมช.ศธ.  
  เลขา.กพฐ. ผวจ.อด.  
  ทอ้งถิ่นจงัหวดั   
  นายอ าเภอ ผูบ้ริหาร 
  อปท. ก านนั ผอ.รร. 

ทุกต าบล 

- มีรูปแบบความร่วมมือ 

  ที่ชดัเจน 

- คุณภาพนกัเรียน 

- ประชาชนมี 

   ความพึงพอใจ  
   
 

- ทุกต าบลบริหารจดัการ 

   ตามแนวทางเสอเพลอ  
  โมเดล 

- บุคลากร ๓ หน่วยงาน ให ้ 
   ความร่วมมือเพิ่มข้ึน 
- ปฏิบติัตามกฎหมายของ 

   แต่ละหน่วยงาน 

- ใชย้ทุธศาสตร์ 

   ๓ ประสาน  ๕ ร่วม 

- ๓๘ ต าบล บริหารจดัการ  
  แบบความร่วมมือโดยใช ้ 
   ต าบลเป็นฐาน ไดอ้ยา่งมี 

   ประสิทธิภาพ 

- นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

   ทางการเรียนสูงข้ึน และมี 

   คุณลกัษณะที่พึงประสงค ์
- ประชาชนเช่ือมัน่โรงเรียน 

ปรับปรุงภารกิจ 
ประเมินผล 

 

วิเคราะห์สภาพ 

จดัท า MOU 

ประชาคม เพื่อ 

ยอมรับ 

ปฏิบติัตาม MOU 

       ๔ ส.ค. ๒๕๕๓  ถึง  ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓ 

                              การวางแผน 
 
 
 

                               ๑ ต.ค. ๒๕๕๓  ถึง  ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๕ 

                                                   ปฏิบัตติามวางแผน 
 
 
 

๑ เม.ย. ๒๕๕๕                              
ผลผลติ 
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เป้าหมาย 
 ขยายผลรูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยต าบลเป็นฐาน : เสอเพลอโมเดล  
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 38 ต าบล ใน 6 อ าเภอคือ อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอศรีธาตุ อ  าเภอ 
วงัสามหมอ อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอหนองแสงและอ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) และน ้าด่ืม มีคุณค่า 
    ทางโภชนาการ สะอาด ถูกหลกัอานามยั  สุขภาพอนามยั 
    ส่วนบุคคล ไดรั้บการดูแล 
2. ห้องน ้าห้องส้วมถูกสุขลกัษณะ ตามมาตรฐาน HAS โรงอาหาร  
     ห้องพยาบาล สะอาด เพียงพอให้บริการนกัเรียน 
3. โรงเรียนมีภูมิทศัน์สวยงาม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
     ไดรั้บการดูแลพร้อมใชง้าน 
4. มีทุนการศึกษาส าหรับเดก็ดอ้ยโอกาส จดัหาพาหนะหรือจกัรยานยืมเรียน  
    จดัหาอุปกรณ์การเรียน หนงัสือ  ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี และ 
    การส่ือสารท่ีจ าเป็น และส่งเสริมกิจกรรมดา้นกีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
    และประเพณีทอ้งถ่ิน 
5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
    ตามความตอ้งการของชุมชน 
6. ประชาชนในต าบลมีความพึงพอใจ ในการเขา้มามีส่วนร่วม 
    ในการจดัการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 


