ก

คานา
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดยุทธศาสตร์ เปูาหมาย
ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้า สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงกาหนดยุทธศาสตร์
6 ยุทธศาสตร์ นโยบาย 11 ข้อ ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาใช้เป็ น กรอบแนวทางในการพัฒ นา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าว กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ได้ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเป็นสาคัญ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งนี้เป็นการจัดทาตามกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร ทั้งนี้ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบรรลุผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน คณะทางานที่ให้
แนวคิด ข้อชี้แนะและบุคลากรทุกคนที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลประกอบอื่นๆร่วมกันผลักดันแผน
สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา ทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
- อานาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหารงาน
- ปริมาณงาน
- คุณภาพการศึกษา

1
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)
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5. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7. แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ
8. นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
- ค่านิยมร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
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4. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นส่วนราชการที่ต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงให้ เห็ นถึงความสั มพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เปูาหมายหลักและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิตและเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และมาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546
และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. วิเคราะห์นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นาไปจัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ให้เหมาะสมกับปัญหา ความต้อ งการ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด สู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ไ ด้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา
4. กากับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาวิเคราะห์
วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
6. พิจ ารณาแบ่ งส่ ว นราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
กาหนดในกฎกระทรวง
7. พัฒนางานวิชาการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
8. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

๒
9. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร – ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสานการปฏิบัติงานราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓

โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน/
กลุ่มงานวินัยและนิติการ

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา

๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบในพื้นที่
4 อาเภอ ได้แก่อาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันกาแพง และอาเภอแม่ออน ซึ่งมีปริมาณ
การศึกษา ดังนี้
1. ปริมาณการศึกษา
ตารางที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2561
ที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
(คน)
1
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.1 ผู้อานวยการ
1
1.2 รองผู้อานวยการ
2
1.3 กลุ่มอานวยการ
8
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
9
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน
6
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5
1.9 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
15
1.10 หน่วยตรวจสอบภายใน
3
2
ลูกจ้างประจา
4
3
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
12
รวมทั้งสิ้น
72
ตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2561
ที่
1
2
3
4

อาเภอ

จานวน
สถานศึกษา

จานวนนักเรียน(คน)

จานวนครู(คน)

จานวนห้องเรียน
(ห้อง)

เมืองเชียงใหม่
31
10,790
537
407
ดอยสะเก็ด
26
4,170
271
259
สันกาแพง
22
4,444
237
219
แม่ออน
9
1,280
83
75
รวมทั้งสิ้น
88
20,684
1,128
960
จากตาราง พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปี
การศึกษา 2561 มีสถานศึกษา จานวนทั้งสิ้น 88 แห่ง นักเรียน 20,684 คน ครู 1,128 คน และห้องเรียน
960 ห้อง อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 18 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 21 : 1

๕
ตารางที่ 3 จานวนบ้านเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2561
ที่
1
2
3
4

อาเภอ

จานวนบ้านเรียน
(แห่ง)
18
3
10
2
33

เมืองเชียงใหม่
ดอยสะเก็ด
สันกาแพง
แม่ออน
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน(คน)

หมายเหตุ

25
3
13
3
44

ตารางที่ 4 จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก (ต่ากว่า 120 คน ลงมา) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2561
ที่

ชื่อโรงเรียน

เปิดสอนชั้น

ชื่อหมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

นักเรียน ห้องเรียน

ครู

อาเภอเมืองเชียงใหม่
1

วัดหนองปุาครั่ง

อ.1 - ป.6

หนองปุาครั่ง

หนองปุาครั่ง

เมืองเชียงใหม่

103

8

5

2

บ้านห้วยทราย

อ.1 - ป.6

ห้วยทราย

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่

99

9

5

3

สังวาลย์วิทยา

อ.1 - ม.3

ดอยสุเทพ

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่

56

11

9

4

ศิริมังคลาจารย์

อ.1 - ป.6

ตาหนัก

แม่เหียะ

เมืองเชียงใหม่

102

8

7

360

36

26

รวมอาเภอเมืองเชียงใหม่
อาเภอดอยสะเก็ด
5

บ้านปุาขุย

ป.1 - ป.6

ปุาขุย

สันปูเลย

ดอยสะเก็ด

67

6

6

6

บ้านสันต้นม่วงเหนือ

ป.1 - ป.6

สันต้นม่วงเหนือ

สาราญราษฎร์

ดอยสะเก็ด

40

5

4

7

บ้านปางน้าถุ

อ.1 - ป.6

ห้วยหม้อ

ปุาเมี่ยง

ดอยสะเก็ด

49

7

5

8

บ้านแม่หวาน

อ.1 - ม.3

แม่หวาน

ปุาเมี่ยง

ดอยสะเก็ด

75

10

9

9

บ้านโปุงกุ่ม

อ.1 - ป.6

โปุงกุ่ม

ปุาเมี่ยง

ดอยสะเก็ด

65

7

3

10 เทพเสด็จวิทยา
11 บ้านปางแดง

อ.1 - ม.3
อ.1 - ป.6

แม่ตอนหลวง
ปางแฟน

เทพเสด็จ
ปุาเมี่ยง

ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด

94
51

11
8

13
5

12 บ้านปุาสักงาม

ป.1 - ป.6

ปุาสักงาม

ลวงเหนือ

ดอยสะเก็ด

13

4

3

13 บ้านลวงเหนือ

อ.1 - ป.6

ลวงเหนือ

ลวงเหนือ

ดอยสะเก็ด

115

8

8

14 บ้านสันทราย

อ.1 - ป.6

สันทราย

ลวงเหนือ

ดอยสะเก็ด

32

8

4

15 บ้านร้องขี้เหล็ก

อ.1 - ม.3

ร้องขี้เหล็ก

เชิงดอย

ดอยสะเก็ด

92

11

12

๖

ที่

ชื่อโรงเรียน

เปิดสอนชั้น

ชื่อหมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

16 บ้านปุาปูอง

อ.1 - ม.3

ปุาปูอง

ปุาปูอง

ดอยสะเก็ด

85

11

10

17 บ้านปุางิ้ว

อ.1 - ป.6

ปุางิ้ว

สง่าบ้าน

ดอยสะเก็ด

52

9

4

18 บ้านแม่จ้อง
19 บ้านตลาดขี้เหล็ก

อ.1 -ป.6
ป.1 - ม.3

แม่จ้องใต้
ตลาดขี้เหล็ก

ตลาดใหญ่
แม่โปุง

ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด

51
93

6
9

3
8

20 บ้านแม่ฮ้อยเงิน

ป.1 - ม.3

แม่ฮ้อยเงินเหนือ แม่ฮ้อยเงิน

ดอยสะเก็ด

61

9

8

21 บ้านม่วงโตน

ป.1 - ป.6

ม่วงโตน

ดอยสะเก็ด

32

6

4

แม่ฮ้อยเงิน

1,067 135 109

รวมอาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอสันกาแพง
22 วัดสันปุาค่า

อ.1 - ป.6

สันปุาค่า

ต้นเปา

สันกาแพง

111

11

6

23 บ้านมอญ
24 วัดสันกลางเหนือ

อ.1 - ป.6
อ.1 - ป.6

มอญ
สันกลางเหนือ

สันกลาง
สันกลาง

สันกาแพง
สันกาแพง

105
117

8
8

6
8

25 บ้านดอนปีน

อ.1 - ป.6

ดอนปิน

แช่ช้าง

สันกาแพง

42

7

3

26 วัดสันโค้ง

ป.1 - ป.6

สันโค้งใหม่

ทรายมูล

สันกาแพง

46

6

4

27 วัดทรายมูลรัตนศึกษา

อ.1 - ป.6

ทรายมูล

ทรายมูล

สันกาแพง

65

9

5

28 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ป.1 - ป.6

ร้องวัวแดง

ร้องวัวแดง

สันกาแพง

88

6

6

29 วัดบ้านโห้ง
30 วัดแม่ผาแหน

ป.1 - ป.6
ป.1 - ป.6

โห้ง
แม่ผาแหน

ออนใต้
ออนใต้

สันกาแพง
สันกาแพง

38
29

6
5

4
2

31 บ้านปงปุาเอื้อง

ป.1 - ป.6

ปงปุาเอื้อง

แม่ปูคา

สันกาแพง

10

3

3

32 วัดปุาตาล

ป.1 - ป.6

ปุาตาล

บวกค้าง

สันกาแพง

41

6

3

33 บ้านกอสะเลียม

ป.1 - ป.6

กอสะเลียม

บวกค้าง

สันกาแพง

54

6

4

81

54

746

รวมอาเภอสันกาแพง
อาเภอแม่ออน
35 บ้านออนหลวย
36 บ้านออนกลาง

อ.1 - ป.6
ป.1 - ป.6

บ้านออนหลวย
บ้านออนกลาง

ออนเหนือ
ออนกลาง

แม่ออน
แม่ออน

64
72

7
6

5
5

37 วัดเปาสามขา

ป.1 - ป.6

บ้านเปาสามขา

ออนกลาง

แม่ออน

108

6

7

38 วัดดอนชัย

อ.1 - ป.6

บ้านดอนชัย

แม่ทา

แม่ออน

64

8

5

39 แม่ตะไคร้

อ.1 - ป.6

บ้านแม่ตะไคร้

ทาเหนือ

แม่ออน

66

8

4

374

35

26

2,547

287

215

รวมอาเภอแม่ออน
รวมทั้งสิ้น

๗
2 คุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบระดับประเทศ
ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ระดับสังกัด

ระดับเขตพื้นที่

ภาษาไทย
45.29
46.58
49.57
คณิตศาสตร์
32.73
37.12
38.49
วิทยาศาสตร์
35.55
39.12
39.93
ภาษาอังกฤษ
38.13
36.34
40.21
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ
37.93
39.79
42.05
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-Net) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 สาระหลักปีการศึกษา 2560 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ระดับประเทศ
ระดับสังกัด
ระดับเขตพื้นที่

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

45.29
46.58
49.57

32.73
37.12
38.49

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
35.55
39.12
39.93

38.13
36.34
40.21

เฉลี่ยรวม 4
สาระ
37.93
39.79
42.05

๘
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบระดับประเทศ
ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย

รายการผลการประเมิน
จาแนกตามกลุ่มสาระ

ระดับสพป.
ชม.1
ภาษาไทย
48.29
48.77
47.80
คณิตศาสตร์
26.30
26.55
22.54
วิทยาศาสตร์
32.28
32.47
30.70
ภาษาอังกฤษ
30.45
30.14
28.43
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ
35.62
35.93
33.68
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-Net) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 สาระหลักปีการศึกษา 2560 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด
ระดับประเทศ

ระดับ สพฐ.

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET)
48.77
50

48.29

47.8

45

40
35
26.3

30
25

32.28 32.47 30.7

26.55

35.62 35.93
30.45 30.14
28.43

33.68

22.54

20
15
10
5
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
ระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์
ระดับสังกัด

ภาษาอังกฤษ
ระดับเขตพื้นที่

เฉลี่ยรวม 4 สาระ

จากสภาพการดาเนิ น งานด้านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน O-NET) พบว่า สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ทั้งชั้น ป.6 และ ม.3 จะต้องได้รับการพัฒนาก่อน ควบคู่ไปกับสาระ
ภาษาไทยด้านการอ่านการเขียน เพราะเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องจัดทาแผนพัฒนาเฉพาะด้านให้เกิดการทางานใน
เชิงลึกต่อไป

๙
3.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
บริ ห ารจั ดการงบประมาณที่มีป ระสิ ทธิภ าพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกาหนดเปูาหมายให้ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
ซึง่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีผลการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังต่อไป
ตารางที่ 7 การเบิกจ่ายงบประมาณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณภาพรวม(บาท)
100,000,000.00
99.94%

90,000,000.00
80,000,000.00

96.81%

70,000,000.00

99.65%

60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
งบได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ

99.62%
บุคลากร
5,559,360.00
5,538,140.00
99.62%

ดาเนินงาน
70,896,830.00
68,632,911.82
96.81%

อุดหนุน
88,848,963.00
88,794,276.00
99.94%

งบลงทุน
63,714,548.00
63,491,441.93
99.65%

วิธีการดาเนิ น งาน ส่ ว นราชการได้รับอนุมัติเงินงวด แจ้งให้ ผู้ รับผิ ดชอบเพื่อดาเนินการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องและดาเนินการในระบบ GFMIS ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
ดังนี้ จัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS จ่ายเงิน/แจ้งเจ้าหนี้กรณีเงินโอนเข้า
บัญชีธนาคาร แล้วเรียกใบเสร็จรับเงิน ผลการดาเนินงานทาให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการ
เบิก-จ่ายให้ได้ตามเปูาหมาย

๑๐
ตารางที่ 8 จานวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 (ใช้ข้อมูล DMC)
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมศึกษา
ม.1
ม.2
ม.3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.4 - ม.6
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2560
นร. ต้นปี นร.ออก ร้อยละ
กลางคัน
2,674
2,595
2,520
2,499
2,510
2,466
15,264
771
746
693
2,210
17,474
-

ปีการศึกษา 2561
นร.ต้นปี นร.ออก ร้อยละ
กลางคัน
2,744
2,550
2,564
2,547
2,503
2,481
15,389
888
734
710
2,332
17,721
-

๑๑

ส่วนที่ 2
ทิศทางในการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้นายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 นโยบายรัฐบาล จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 และกาหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ ง จะต้ อ งน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติเ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทยบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
1.3 สังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.4 มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน และทุนอื่น ๆ
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3. ความยั่งยืน
3.1 การพั ฒ นาที่ ส ามารถสร้ า งความเจริ ญ ด้ า นรายได้ และคุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชนอย่ า ง
ต่อเนื่องโดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มการกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิด
โอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ เป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน”
4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี มา
เป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
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5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็ น
เปูาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่ างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
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3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้ น วัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่าสิ นค้าและบริ การมีระบบการผลิ ตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิด สร้างสรรค์ มี
ทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่การทางาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการของ
สมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนา และสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิ
ภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
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3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ เข้าถึงได้
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และ สาธารณสุขรวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่ม
ผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็น
ธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลด
ความเหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดย
ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 มี
จานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
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3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่
อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา
การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้น
ระหว่างพื้นที่ โดย 1) กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่
ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability)ของการจัดการศึกษา โดย
นาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟื้นฟูคุณภาพ
แหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 สัดส่วน ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง

๑๘
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้าเสียและของ
เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการ
คัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ
รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ ร่วมกันในสั งคมอย่างสั นติ ของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม
การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริ ย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหาภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการ
ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัย
คุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง

๑๙
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.1.1 สร้ างจิ ตส านึ กของคนในชาติใ ห้ มีความหวงแหน และธ ารงรัก ษาสถาบัน ชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อปูองกันการ
กระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง
โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด
และอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และ
ชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ มือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.7 ดาเนินบทบาทเชิงรุกและใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี
เพื่อปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพ
ติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ
โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ป ระสบผลสาเร็จบรรลุเปูาหมาย ทั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน

๒๐
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฉบับที่ 12
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้
ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของ
สังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุ จริตและประพฤติ
มิชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้ าราชการและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝื นประมวล
จริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4) เสริ มสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้ส ามารถเป็น
หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการ
ทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
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การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้
สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ :
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานตัวชี้วัด 1.4
จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีเพื่ อผู้
พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการดาเนินงานอย่างเป็น
เครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E)
และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)
2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
สาคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนด
สาระสาคัญสาหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
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วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลสาเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็น
แนวทางในการดาเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความสาเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกากับ
ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนาไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุ ผลอย่างเป็น
รูปธรรม
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3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่ ว นของสั งคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่ว ถึง (Inclusive
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุ กคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจาปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ
เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กาหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน
การกากับการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล
4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช
2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ
และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบ
สาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบัน นี้ไว้
ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร่งขยาย
ผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
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นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน
เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมืองทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสั มพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และ
ความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการ
แก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นพหุสังคมขจัดการ
ฉวยโอกาสก่อ ความรุ น แรงแทรกซ้อนเพื่ อซ้ าเติ มปั ญหาไม่ว่า จากผู้ มีอิท ธิพ ลในท้ องถิ่ นหรือ เจ้า หน้ าที่ ฝุ า ย
บ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
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เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้กระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน และ
การให้ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโ ดยความร่ว มมือจากหน่ว ยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นลาดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้ น จะวางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติด
เชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลั กลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด
ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสาคัญในการจัดการอย่างครบวงจร
และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
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นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
5. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิล ป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่
20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบ
นโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ
5.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือ
เป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีใจความสาคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่
ดีงาม (Character Education)”
2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรง
มีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลังมิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะ
แข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับ
ตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
“ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่ม
นิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
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(2) ครู
“เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จานวนไม่พอ และครูย้าย
บ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึง
จะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะ
สอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็น
ครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”(6 มิ.ย.2555)
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่งและเงินเดือน
สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่ยุติธรรม เราต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็
ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555)
5.2 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ
6 ด้าน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5.3 จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ….
4) ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
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5.4 จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning
2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่อง
2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรมโดย Boot Camp
ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560จะดาเนินการเป็น
กลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5 ปี)
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก (เด็กอายุ 3 ปี)
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อยอดการสร้างความดี
ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and
Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษ
และประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม
โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA และ
STEM Education
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3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้
ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้
ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางานออกข้อสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา
การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพ
ครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯบริหารจัดการ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การสร้างจิตสานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
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6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปรับปรุงภารกิจงานของ
หน่วยงานภายในส่วนกลางเพื่อลดความซ้าซ้อนในการทางาน และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.5 การขั บ เคลื่ อ น ก ากั บ และการติ ด ตามการน าจุ ด เน้ น เชิ ง นโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
1) จัดทาแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
6. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
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6. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
7. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นกาลังคนที่มี
ทั ก ษะและศั ก ยภาพรองรั บ การพั ฒ นาประเทศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกาลังคน
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม
เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย
อานาจสู่ภูมิภาค
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
5. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์ พัฒ นางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

๓๒
ยุทธศาสตร์
1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. จั ด การศึ ก ษาที่ เ สริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ / ชายแดน
3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม
4. เร่ งผลิ ตและพั ฒ นาก าลั งคนในสาขาที่ต รงตามความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศและพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
อย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา
6. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
8. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสู ตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
11. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม
12. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
13. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ

๓๓
14. ส่งเสริ มและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่ งเรียนรู้ในทุกพื้นที่อย่างมี
คุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
15. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
16. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
17. พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาและการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย และไม่ ซ้ าซ้ อ น
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
18. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการรายงานผล
ของฐานข้ อ มู ล โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ /ประเภทการศึ ก ษาที่ เ ป็ น เอกภาพ เป็ น ปั จ จุ บั น
และมีมาตรฐานเดียวกัน
19. ผลิ ตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่ อการเรียนรู้อิเล็ กทรอนิกส์ ให้ ผู้ เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดหาอุปกรณ์/
ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
20. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
21. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในการดาเนิน
ชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับ ชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ความ
เป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
25. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่
ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
27. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ลดความล่าช้าและซ้าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๓๔
8. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดาเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคาสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่า งต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่ การเป็ น คนไทย ที่มีทักษะสู ง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความ
มัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กาลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก
สาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทีย มและทั่ว ถึง (Inclusive Education) หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้ง
ยึดตามเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National
Strategy) มาเป็ น กรอบความคิดส าคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่ งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่ จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งหมายรวมถึง
กลุ่ มผู้ เรี ย นที่มีความต้องการจ าเป็ น พิเศษ กลุ่ มชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกล

๓๕
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมื องดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่
มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
โดยได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปูาประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มี
สานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม

๓๖
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่พิเศษ
เฉพาะ ที่มีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่
ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อ
สร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสูงในถิ่น
ทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ

๓๗
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งหมายรวมถึง
กลุ่ มผู้ เรี ย นที่มีความต้องการจ าเป็ น พิเศษ กลุ่ มชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกล
ทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเปูาหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะ
วิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education) 2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 5) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ และ 7) นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติ
และด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จาเป็นเฉพาะของผู้เรียน

๓๘
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ(Transitional Services)
หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตใน
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้ใน
สังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถปูองกันตนเองจากปัญหา
ยาเสพติดได้
ประเด็นกลยุทธ์
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education)
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ นาไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
7.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่
การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น
“โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากาลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวาง

๓๙
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนา Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการ
จัดทาฐานข้อมูลกาลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นาไปสู่การวิเคราะห์
วางแผนกาลังคนได้อย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
ประเด็นกลยุทธ์
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม
3.นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
นโยบายที่ 4

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัด การศึกษาทั้ง
ระบบตั้งแต่การสามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตาม
เด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ และการระดมทุนเพื่อพัฒนา
การศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนาม
กีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital
Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรงและมีความเหมาะสมเพียงพอ และ5) นา Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการ
ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

๔๐
เป้าประสงค์
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ
ลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
1.ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
2.ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนา
ผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
3.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
4.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงานใน
สั งกัด ให้ เป็ น หน่ ว ยงานที่มีข นาดที่เหมาะสมกับ บทบาทภารกิ จ สามารถให้ บริก ารได้ อย่า งมีคุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทาหน้ าที่ในการ
กากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็ น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อย่ า งสะดวก รวดเร็ว โดยมี ป ระเด็น กลยุ ทธ์ ดัง นี้ 1) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4
ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงาน
ทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนา
เทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

๔๑
เป็ น รายบุ คคลตามสมรรถนะ และความถนั ด และสามารถวิ เคราะห์ เป็น ข้อมู ล ในการวางแผนการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป
เป้าประสงค์
สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานระดั บ ภู มิ ภ าคมี ค วามอิ ส ระในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ประเด็นกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
5. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึกษา หน่ว ยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้ อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป

๔๒

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2563 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีความเสมอภาค มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
และผู้เรียนมีทักษะตามแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21”
พันธกิจ
1. เพิ่มโอกาสให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน ในระดับ
สากล และส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานพระ
ราชปณิธาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา และปฏิบัติตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
3. เสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น มีความรักความสามัคคี มีจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น เป็นเจ้าบ้านที่ดีในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บูรณาการ
และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพัฒนาการตามวัย และมีสุขภาวะที่ดี
มีคุณธรรมและคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชากรวัย เรี ย นทุ กคนเข้ าถึ งและได้รับ โอกาสทางการศึ กษาอย่างทั่ว ถึง และมี คุณภาพตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
3. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาและสถานศึ ก ษา ร่ว มพัฒ นาผู้ เ รี ย นไปสู่ การพัฒ นาตามนโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและการศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 (3Rs,8Cs) มี ร ะบบแผนการติ ด ตามการบริ ห าร
งบประมาณที่เข้มแข็ง พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษาให้ผู้เรียนก้าวไปสู่การแข่งขันในอนาคต
4. ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาทุกคนได้รับ การพั ฒ นาและมีส มรรถนะตรงสายงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดจุดเน้นการบริการเชิงบูรณาการกับเครือข่ายการศึกษาและ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สร้างระบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษา

๔๓

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.1.1. น้อมนาศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา
1.1.2. ส่งเสริมค่านิ ย มที่ดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ผ่านกระบวนการกิจกรรมนักเรียนสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง (Civic Education)
1.1.3. สร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
1.1.4. ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เพื่อสร้างวินัย ความ
รับผิดชอบ และจิตสาธารณะ ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
1.2.1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กากับ เร่งรัด ปฏิบัติการตามนโยบายและตัวชี้วัด
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.2.2. เสริมสร้างความเข้าใจและวิธีการปูองกันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ภัยจากเทคโนโลยี ภัยจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ภัยจากการทะเลาะวิวาท
อาชญากรรมรวมไปถึงภัยจากธรรมชาติต่างๆ
1.2.3. ส่งเสริมการศึกษาในโครงการพระราชดาริ โครงการการศึก ษาบนพื้นที่สูง โครงการโรงเรียน
ขนาดเล็ก และโครงการพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมือง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันศาสนา สมาคม และมูลนิธิต่างๆ

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตร การวัดผล และประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
จบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
2.2.2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกทักษะด้านภาษาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้
2.2.3. ปรับปรุ งกระบวนการวัดผลและประเมินผลทุกระดับ ให้ มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถแสดงทักษะในด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
2.2.4. ยกระดับการประเมินระดับชาติ (O-net) และระดับนานาชาติ (PISA) ของสถานศึกษา
2.2.5. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรม Thailand 4.0 เช่น STEM Education การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้และเน้นวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๔๔
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
2.2.1. ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
2.2.2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs,8Cs)
2.2.3. ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ของผู้เรียน
2.2.4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทาและพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาอาชีพร่วมกับหน่วยงาน
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2.2.5. การศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ)
2.2.6. ส่งเสริมการอ่านออกและเขียนได้ ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด
กลยุทธ์ที่ 2.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2.3.1. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้รองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม
(มติที่ประชุม UNESCO เปูาหมายการศึกษาปี 2030)
2.3.2. นาศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านหลักสูตรกระบวนการการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
2.3.3. สร้ างเครื อข่ายในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (ในท้องถิ่น อาเภอและ
จังหวัด) และส่งเสริมความเป็นพลโลกด้านสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มสถานศึกษาในอาเซียน

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1 การส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.1. วางแผนอัตรากาลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ระยะ 5-10 ปี
3.1.2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้มาตรฐานและบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.1.4 ส่งเสริมการผลิต พัฒนา จัดหาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
3.1.5. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4.1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
4.1.1 พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงปริมาณทางการ
ศึกษาให้ง่าย สะดวก และมีความเสมอภาค
4.1.2 พั ฒ นาความเข้ม แข็ง ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อนั ก เรี ย นและระบบการคุ้ ม ครองนั กเรี ยนใน
สถานศึกษา

๔๕
4.1.3. ส่งเสริม ดูแลเด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ
4.1.4. สร้างโอกาสสาหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทและช่วยเหลือเด็กยากจน โดย
ระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วน
4.1.5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
การศึกษา ได้แก่ DLTV ,DLIT , แหล่งเรียนรู้ Online และเครือข่ายการศึกษา
4.1.6. พัฒนาระบบ E-Office บน website และพัฒนาระบบปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้เป็น Digital Education Office ในอนาคต

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
5.1.1. พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ
5.1.2. ส่งเสริมโครงการพิเศษ เพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียน/ห้องเรียนส่งเสริมอาชีพอาชีพเพื่อการมีงานทา,ห้องเรียนกีฬา,ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ,
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5.1.3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่ ระดับสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษา
อาเภอ ผู้ปกครองและชุมชน หน่วยสถาบันทางวิชาการ วิชาชีพ และสถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา

๔๖
ค่านิยมร่วม : SHARED VALUES
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
(Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1)

5H
1. ทีมคุณภาพ (High quality Team)
2. ซื่อสัตย์ มีวินัย (Honest and discipline)
3. รู้รักสามัคคี (Harmony)
4. ให้บริการที่ดี (High quality service)
5. มีจิตสาธารณะ (Have public Mind)
1. ทีมคุณภาพ (High quality Team)
1.1 คิด ทา ตัดสินใจ รับผิดชอบร่วมกัน
1.2 การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
1.3 มีผู้นาเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม
1.4 มีผลงานและความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา
2. ซื่อสัตย์ มีวินัย (Honest and discipline)
ซื่อสัตย์ :2.1 ปฏิบัติตนตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2.2 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
มีวินัย :2.3 แต่งกายถูกต้องตามแบบแผนทางราชการ (วันจันทร์เครื่องแบบสีกากี วันศุกร์ ชุดพื้นเมือง)
2.4 มาทางานตรงเวลา ส่งงานไม่เกินเวลาที่กาหนด
3. รู้รักสามัคคี (Harmony)
3.1 ร่วมคิดการทางาน
3.2 ร่วมมือกันทางาน
3.3 ถนอมรักษาน้าใจกัน
4. ให้บริการที่ดี (High quality service)
4.1 ยิ้มแย้มแจ่มใส
4.2 เต็มใจให้เกียรติ
4.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
5. มีจิตสาธารณะ (Have public Mind)
5.1 เข้าร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธี
5.2 รักษาความสะอาดในกลุ่ม องค์กร และสาธารณะประโยชน์
5.3 อาสาช่วยงานสาธารณประโยชน์ บริจาคทุนให้นักเรียน
5.4 เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยพัฒนา

๔๗

ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 1
รายการ
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ล้านบาท
จัดสรรตามอัตราส่วน 70:20:10
1.งบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 70%
700,000
2.งบติดตามการบริหารงานระดับเขตพื้นที่ 20%
200,000
3.งบดาเนินงาน ผอ.สพป.ไปราชการ 10%
100,000
รวมทั้งสิ้น
1,000,000
งบบริหารสานักงานเขตพื้นที่ (ข้อ 1 : 70% = 700,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
1.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟูา
80,000
2.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าโทรศัพท์
35,000
3.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไปรษณีย์
35,000
4.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
300,000
5.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
15,000
6.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
32,500
7.ค่าวัสดุสานักงาน
87,500
8.ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
42,500
9.ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันหล่อลื่น
6,000
10.ค่าน้าดื่ม
20,000
11.ค่าหนังสือพิมพ์
10,000
12.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
20,000
13.อื่นๆ
16,500
รวม
700,000
จาก แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ

๔๘
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 ได้ วิ เ คราะห์ โ ครงการตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด
โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) จาแนกตามนโยบาย 5 นโยบาย ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

นโยบาย

งบประมาณ (บาท)
131,650
1,220,500
400,000
89,850

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

1,158,000
3,000,000

๔๙
สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบาย 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
1
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรม ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา
2
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียน
3
กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
99,680 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29,970 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2,000 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

131,650

๕๐
สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การนิเทศ ติดตามครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่นที่1-4,7 ปีการศึกษา 2561
โครงการนิเทศเต็มพิกัด เร่งรัดพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
ปีงบประมาณ 2562
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับทักษะ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 สังกัด สพป.เชียงใหม่
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ แบบ STEM ศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
วิจัยผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนใน
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนสู่เวที
ระดับชาติ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2562"สพป.
เชียงใหม่ เขต 1 เกมส์ ครั้งที่ 3"
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2562

40,000
150,000
38,000
40,000
100,000

40,000
34,000
30,000
583,200

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

9,150 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
150,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6,150 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รวมทั้งสิ้น 1,220,500

๕๑
สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบาย ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
1
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตที่ดีและมีสุข
กิจกรรมที่ 3 การสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาวินัย จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริม กากับ และติดตามการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ
400,000

รวมทั้งสิ้น

400,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

๕๒
สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบาย ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1
ส่งเสริมคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและการ
89,850 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คุ้มครองนักเรียน ให้มีความยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

89,850

๕๓
สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการเตรียมความพร้อมของข้าราชการบานาญประจาปี
2562
2
การดาเนินงานพัฒนา ส่งเสริม การจัดทามาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่ เพื่อรับการประเมินตนเอง(SLLF ASSESSMENT)
พัฒนางานการบริหารและการจัดการศึกษา
3
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจาปี 2562
4
ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 2562
5
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
6
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
7
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่สานักงาน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป. เชียงใหม่ 1
9
การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา "ปูองกันการทุจริต"กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต
11 ประยุกต์ใช้ Digital Technology ในการจัดการความรู้
ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
12 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

งบประมาณ
62,000
25,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มอานวยการ

150,000

กลุ่มอานวยการ

20,000

กลุ่มอานวยการ

100,000

กลุ่มอานวยการ

10,000

กลุ่มอานวยการ

70,000

กลุ่มอานวยการ

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล

98,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล

70,000
140,000
70,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน

๕๔
สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
13 การจัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
15 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
16 ส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
17 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
18
19

ดูแลปรับปรุงแก้ไขระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผลิตสื่อ VTR นาเสนอข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
80,250

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

41,000
30,000

กลุ่มนโยบายและแผน

20,000

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

24,000

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

74,250
23,500

1,158,000

นโยบาย ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองโลกทีด่ ี มีคุณธรรม
จริยธรรม ด้วยกระบวนการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในสถาน
ศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีทัศนคติทถี่ ูกต้องต่อบ้าน
เมือง มีหลักคิดทีถ่ ูกต้องและเป็น
พลเมืองดีของชาติและการเป็น
พลเมืองโลกทีด่ ี
2. เพือ่ ให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. เพือ่ น้อมราลึกในพระมหากรุณา
ธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 6 พระผู้
พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย และ
ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุข
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษารัฐบาล จานวน 86
แห่งและเอกชน จานวน 30 แห่ง
2. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรม
จานวน 3,000 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการการ
ปลูกฝังคุณลักษณะมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ
ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12
ประการ ทีส่ อดคล้องในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ผ่านกิจกรรม
กระบวนการลูกเสือ
2. สถานศึกษาทุกแห่ง จัดระบบ
บริหารจัดกิจกรรมลูกเสือ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จัดฝึก
อบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บาเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตร

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทีผ่ ่าน
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ
มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของนักเรียน
8 ประการ ตามหลักค่านิยมของคน
ไทย 12 ประการ ทีส่ อดคล้องในหลัก
สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ทุกแห่ง ยกระดับคุณภาพการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ ได้อย่างถูกต้อง
มีคุณภาพ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
99,680 กลุ่มส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษา สพป.
เชียงใหม่
เขต 1

นโยบาย ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
วิชาลูกเสือทีก่ าหนดในแต่ระดับชั้น
อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาสภานักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้าง พัฒนาองค์กร
นักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถดาเนิน
งานตามระเบียบสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ว่าด้วยสภานักเรียน
ปีพุทธศักราช 2560
2. เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาสภานักเรียน
ต้นแบบของ สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ ทุกโรงเรียน
โรงละ 1 คน รวม 86 คน
2. ครูผู้รับผิดชอบสภานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
ทุกโรงเรียน โรงละ 1 คน รวม 86
คน
เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเอง เป็นองค์กรทีม่ ีความเข้มแข็ง
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิด
และแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนและ
สังคม นาเอาหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมทีด่ ี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนได้การฝึกพัฒนาความรู้
ทักษะและเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองดาเนินงานสภานักเรียน
นักเรียนมีความเชื่อมั่น
2. ครูทรี่ ับผิดชอบงานสภานักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และสามารถส่งเสริมการดาเนินงาน
ของสภานักเรียนได้
เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเอง เป็นองค์กรทีม่ ีความเข้มแข็ง
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิดแล้ว
แก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนและสังคม
นาเอาหลักการบริหารจัดการบ้าน
เมืองและสังคมทีด่ ี

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
29,970 น.ส.รัตติยา
คาอ้าย

นโยบาย ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.
เชียงใหม่ เขต 1

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตาม
กาลังเพือ่ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เพือ่ สะสมบุญโดยการบริจาค
ทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มด้อย
โอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มทีอ่ ยู่
พืน้ ทีห่ ่างไกลทุรกันดาร และได้รับ
ความเดือดร้อนทาง อุทกภัย
อัคคีภัย

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่ม
ชาติพันธุแ์ ละกลุ่มทีอ่ ยู่พนื้ ทีห่ ่างไกล
ทุรกันดาร และได้รับความเดือดร้อน
ทาง อุทกภัย อัคคีภัยเป็นต้น
โดยช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
2. ระดมทุนจากผู้บริจาค มอบทุน
การศึกษา จานวน 30 ทุน ทุนละ
2,000 บาท จานวน 60,000 บาท
เชิงคุณภาพ
เด็กนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษา เชียงใหม่เขต 1 มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติ
พันธุ์ และกลุ่มทีอ่ ยู่พนื้ ทีห่ ่างไกล
ทุรกันดาร และได้รับความเดือดร้อน
ทาง อุทกภัย อัคคีภัย ได้รับการช่วย
เหลือ
เชิงคุณภาพ
เด็กนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
ในคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น ลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
2,000

น.ส.รัตติยา
คาอ้าย

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 การนิเทศติดตามครูปฐมวัยใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 1-4,7
ปีการศึกษา 2561

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาโรงเรียนในโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4,7 ปีการ
ศึกษา 2561 จานวน 59 โรงเรียน
2. เพือ่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินผลทางระบบออนไลน์
ของโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่
2,7 ปีการศึกษา 2561 จานวน
17 โรงเรียน
3. เพือ่ นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรม 20 กิจกรรมตาม
ใบกิจกรรมและโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ตามรูปแบบ
วัฏจักรแบบสืบเสาะ จานวน 2
รอบ ของโรงเรียนในโครงการฯ
รุ่นที่ 2,7 ปีการศึกษา 2561
จานวน 17 โรงเรียน (เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์)
4. เพือ่ ขอจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าพาหนะและทีพ่ ักจากเขตพืน้ ที่

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี
โรงเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินคง
สภาพความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย โดยเฉพาะ
โครงงานแต่ละโครงงานจัดกิจกรรม
ในรูปแบบการสารวจ และ
การสืบเสาะตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และใช้ระบบ
การประเมินแบบออนไลน์ร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่นที่ 2,7 ปีการศึกษา
2561 จานวน 17 โรงเรียน
2. ศึกษานิเทศก์ จานวน 3 คน
3. ครูปฐมวัยในโครงการบ้านนัก
วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่
ผ่านการประเมินรุ่นที่ 2,7 ปี2561
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนปฐมวัยในสังกัดสานัก

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครูปฐมวัยโรงเรียนใน
โครงการ จัดกิจกรรมตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ตามทีไ่ ด้รับจากการ
อบรม
2. ร้อยละของครูและเด็กโรงเรียนใน
โครงการฯ มีเจตคติทดี่ ีต่อการเรียนรู้
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนในโครงการฯ มี
ความสามารถพืน้ ฐาน ด้านการเรียนรู้
ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านการ
เคลื่อนไหวและทักษะการรับรู้ของ
ประสาทสัมผัส

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000 นางนิภา
แก้วประทีป

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เพือ่ รับการประเมินคงสภาพ
รับตราพระราชทาน รอบที่ 3
ปีการศึกษา 2561 จานวน 17
โรงเรียน (เดือนสิงหาคม)

กิจกรรม/เป้าหมาย
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ ได้รับการนิเทศ
ติดตาม ช่วยเหลือ โดยผู้รับการ
นิเทศนาผลการนิเทศติดตามฯไป
พัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีโครงงานทีจ่ ัดกิจกรรม
ในรูปแบบการสารวจ และการสืบ
เสาะตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทมี่ ีประสิทธิภาพและ
เป็นต้นแบบได้

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2 โครงการนิเทศเต็มพิกัด เร่งรัด 1. เพือ่ นิเทศติดตามและประเมินผล
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2562 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
2. เพือ่ นิเทศติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายและภารกิจทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
3. เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และทุกชั้นเรียนให้เพิม่ ขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๓

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ รวม 86 โรงเรียน
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาทีร่ ับผิดชอบ
โรงเรียนในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ออน
สันกาแพง ดอยสะเก็ด และอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จานวน 2 คน
3. ศึกษานิเทศก์ทรี่ ับผิดชอบ
โรงเรียนในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ออน
สันกาแพง ดอยสะเก็ด และอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จานวน ๑5 คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๑ ได้รับการนิเทศติดตาม ช่วย
เหลือ โดยผู้รับการนิเทศนาผลการ
นิเทศติดตามฯ ไปพัฒนาและปรับ
ปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๑ รวม 86 โรงเรียน
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาทีร่ ับผิดชอบโรงเรียนในเขต
พืน้ ทีอ่ าเภอแม่ออน สันกาแพง
ดอยสะเก็ด และอาเภอเมืองเชียงใหม่
จานวน 2 คน
3. ศึกษานิเทศก์ทรี่ ับผิดชอบโรงเรียน
ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ออน สันกาแพง
ดอยสะเก็ด และอาเภอเมืองเชียงใหม่
จานวน ๑5 คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๑
ได้รับการนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ โดย
ผู้รับการนิเทศนาผลการนิเทศติดตามฯ
ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

150,000 นายณัฐสิทธิ์
ธงยี่สิบสอง
และคณะ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
การสอน การบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
การเรียน การสอน การบริหารจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน
ศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มีการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทีม่ ี
ประสิทธิภาพทางวิชาการเหมาะสม
กับบริบทการดาเนินงานของ
โรงเรียน
2. เพือ่ ให้มีการยกระดับการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงเป็นสถาน
ศึกษาทีม่ ีการปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศและ
หรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
จานวน 29 โรง ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
2.สถานศึกษาพอเพียง จานวน 60
โรง ได้รับการพัฒนาและรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบและส่งเสริมเป็น
ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาพอเพียงทัง้ หมด 86 โรง
มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการบูรณาการ
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ยกระดับจาก
สถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษา
ทีม่ ีการปฏิบัติเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ได้รับการพัฒนาการดาเนินงาน
ของโรงเรียนและได้รับการประเมินเพือ่
ยกระดับเป็นสถานศึกษาทีม่ ีผลการ
ปฏิบัติทดี่ ีเด่น หรือศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาใน
ระดับประเทศ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

38,000 นางชนม์นิภา
ชูแสงศรี

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยนาไปใช้ปฏิบัติให้เด็ก
ได้รับการพัฒนา ทัง้ 4 ด้าน ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 สู่งานวิจัยใน
ชั้นเรียน สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ วินัย สังคม
สติปัญญา โดยประเมินพัฒนา
การและจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในระดับทีส่ ูงขึ้น
3. เพือ่ พัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้
เด็กก่อนประถมมีพัฒนาการ
ความพร้อมเพือ่ เตรียมตัว
ไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. เพือ่ การสร้างความรู้ความเข้าใจ

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษา จานวน 59 โรงเรียนผู้
เข้ารับการอบรม ครูผู้รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
โรงเรียนละ 2 คน จานวน 118 คน
โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่
เขต 1
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก
สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 นาไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการความพร้อมทัง้
4 ด้านเพือ่ มีความพร้อมเข้ารับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับทีส่ ูงขึ้น
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานจุดหมายของหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
โดยมีโรงเรียนต้นแบบการจัดการ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.ครูผู้สอนนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การปฏิบัติ
ในชั้นเรียน
2.เด็กปฐมวัยได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การปฏิบัติในชั้นเรียน
เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปใช้ใน
การปฏิบัติจัดประสบการณ์แกผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทัง้ 4
ด้านมีความพร้อมทีจ่ ะเข้ารับการศึกษา
ในระดับทีส่ ูงขึ้น

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000 1. นางพิราวรรณ
ลีลาธรรมสัจจะ
2.นายศิริพงษ์
นวลแก้ว

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย

การเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยทีถ่ ูกต้องตาม ศึกษาปฐมวัย เป็นฐานในการจัดการ
หลักจิตวิทยา พัฒนาการแบบ
ศึกษา และได้รับความร่วมมืจาก
มีส่วนร่วมจากชุมชน ท้องถิ่น
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5 พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสาร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสารให้กับนักเรียน
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของครู
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นทักษะ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารได้
3. เพือ่ สร้างหรือพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
4. เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสื่อสารและนาไปใช้
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารและนา
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
100,000 นางสุขชัญญา
1. ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เรืองมณี
2. ร้อยละนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. ร้อยละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความ
สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสารตามเกณฑ์ทเี่ ขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาหรือสถานศึกษากาหนด
3. สถานศึกษาสนับสนุนการผลิต
จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวย
ความสะดวกทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีเทคนิควิธีการ/สื่อ/นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร และ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

6 พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้การ
จัดประสบการณ์แบบ STEM
ศึกษาในระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ครูผู้สอนมีความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ สามารถจัด
ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษาในระดับปฐมวัย
2. เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยมีทักษะ
พืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
STEM ศึกษาในระดับปฐมวัย

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.สถานศึกษา จานวน 59 โรงเรียน
ผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
โรงเรียนละ 2 คน จานวน 118 คน
โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่
เขต 1
2.เด็กปฐมวัยทุกคนโรงเรียนในสังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM
ศึกษาในระดับปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนมีความรู้ สร้างความ
เข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย
2. นักเรียนมีทักษะพืน้ ฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยการ
เรียนรู้จากการจัดประสบการณ์ทาง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดใช้การ
จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM
ศึกษาในระดับปฐมวัย
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการจัด
ประสบการณ์ใช้การจัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบ STEM ศึกษาในระดับ
ปฐมวัยให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนนาความรู้ไปใช้การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEM ศึกษา
ในระดับปฐมวัยให้เด็กปฐมวัย
2. เด็กปฐมวัยมีทักษะพืน้ ฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความ
พร้อมทีจ่ ะเข้ารับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000 1. นางพิราวรรณ
ลีลาธรรมสัจจะ
2. นายศิริพงษ์
นวลแก้ว
3. นางสุขชัญญา
เรืองมณี

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

7 วิจัยผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา
2561 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาผลการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษา จานวน 86 โรงเรียน
และสถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษา
ปฐมวัย 59 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่
เขต 1 จัดทางานวิจัยรายงานผลการ
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ได้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถาน
ศึกษามีงานวิจัยผลการใช้หลักสูตร
ปีการศึกษา ละ 1 เล่ม
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถาน
ศึกษามีงานวิจัยผลการใช้หลักสูตรทีม่ ี
คุณภาพ สามารถนาข้อมูลไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

34,000 1. นายศิริพงษ์
นวลแก้ว
2. นางสุขชัญญา
เรืองมณี
3. นางพิราวรรณ
ลีลาธรรมสัจจะ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

8 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย

1. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2. เพือ่ ติดตามและประเมินการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้าน
เรียนในสังกัดและจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. เพือ่ พัฒนาศักยภาพการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
1. ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวสังกัด
ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 จานวน 33
ครอบครัว
2. ผู้เรียนจากบ้านเรียน จานวน
45 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้จัดการศึกษาและผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังกัดมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้จัดการศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
2. ร้อยละของผู้จัดการศึกษาทีม่ ีการ
นาเสนอผลการดาเนินงานในรอบปี
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของผู้จัดการศึกษาทีม่ ีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. ร้อยละของผู้เรียนโดยครอบครัวมี
คุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

30,000 นางอรัญญา
วงศ์ดาว

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

9 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความ
สามารถในงานมหกรรมความ
สามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนสู่เวทีระดับชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนด้านทักษะ
วิชาการ ศิลปหัตถกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ สู่เวทีการแข่ง
ขันกิจกรรมงานมหกรรมความ
สามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนสู่เวที
ระดับชาติ
2. เพือ่ ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม ทักษะด้านวิชาชีพ
และศิลปวัฒนธรรมในการแข่งขัน
กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนในระดับ
ต่างๆ
3. เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้การ
ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงทีส่ ่ง
นักเรียนเข้าร่วมการพัฒนาขีดความ
สามารถทักษะด้านต่างๆ ในกิจกรรม
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน
2. นักเรียนทีไ่ ด้แสดงออกถึงความ
สามารถด้านวิชาการ ศิลปะการ
แสดงทักษะด้านวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์
ระดับเหรียญทอง
3. ตัวแทนระดับเขตพืน้ ทีท่ ไี่ ด้เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับชาติ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความ
สามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ด้านวิชาการศิลปหัตถกรรมที่
หลากหลาย
2. นักเรียนได้แสดงออกถึงความ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของสถานศึกษาทีส่ ่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพืน้ ที่
2. ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้แสดงออก
ถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ
การแสดงทักษะด้านวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์
ระดับเหรียญทอง
3. ร้อยละของเหรียญรางวัลในระดับ
เหรียญทอง ในการแข่งขันระดับภาค
และ ระดับชาติเพิม่ ขึ้นจากปีทแี่ ล้ว
ร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียน ได้ความรู้
ทักษะและประสบการณ์ด้านศิลปหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม และด้าน
วิชาการจากประสบการณ์ตรง
2. ร้อยละของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถนา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

583,200 1.นางอรัญญา
วงศ์ดาว
2.นส.รัตติยา
คาอ้าย

และบริบทของแต่ละสถานศึกษา

สามารถด้านทักษะทางวิชาการและ

ความรู้และ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
และให้ก้าวทันภาวะการเปลี่ยน
แปลงของสังคมปัจจุบัน

กิจกรรม/เป้าหมาย
ศิลปหัตถกรรมในเวทีระดับชาติ
3. สถิติจานวนเหรียญรางวัลใน
ระดับชาติทสี่ ูงเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด
เทคนิคต่างๆจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปปรับประยุกต์ใช้จริงในชีวิต
ประจาวัน
3. ร้อยละของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพือ่ การ
ศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาได้วิเคราะห์ความรู้ความ
สามารถของตนเองในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพ ตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง
2. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
งานแนะแนวในระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา ตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ และจุดเน้นสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ด้านการศึกษา
3. เพือ่ ให้มีเครื่องมือสาหรับใช้ใน
กระบวนการแนะแนว

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทุกคน จานวน 28 โรงเรียน
2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทุกคน มีการวางแผนเพือ่ การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
เชิงคุณภาพ
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษา ปีที่ 3 ทุกคน มีโอกาสวัด
บุคลิกภาพและทดสอบความพร้อม
ทางอาชีพ เพือ่ ให้ทราบถึงบุคลิกภาพ
ทักษะความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง สามารถนาไปวางแผนตัด
สินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือก
ประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสม
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษา ใช้เครื่อง
มือการแนะแนวอาชีพ โดยมี
กระบวนการ วิธีการเครื่องมือทีม่ ี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีการวางแผนการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง
2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพทักษะชีวิตและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

งบประมาณ
9,150

ผู้รับผิดชอบ
นาง นิภาภรณ์
สุริยวงศ์

ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
เลือกความถนัดของอาชีพ ตัดสินใจ
ในการศึกษาต่อได้อย่างมั่นใจ
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูทุกคนและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ผู้ปกครอง
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภาย
นอก ตระหนักถึงความสาคัญของ
งานอาชีพร่วมมือกันส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านอาชีพ โดยผ่าน
กิจกรรมแนะแนว มีทัศนคติทดี่ ีต่อ
นักเรียนและมีความสุขทีจ่ ะพัฒนา
นักเรียนในทุกด้าน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน ปีการศึกษา
2562 “สพป.เชียงใหม่
เกมส์ ครั้งที่ 3”

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสแสดงความสามารถทางด้าน
กีฬา-กรีฑา พัฒนาทักษะการ
แข่งขัน นาไปสู่การเป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ
2. เพือ่ ปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความสามัคคี มีน้าใจเป็นนักกีฬา
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
ทัง้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา

กิจกรรม/เป้าหมาย
นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และขยายโอกาสสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1

ตัวชี้วัด
1.นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเล่น
กรีฑา และแสดงความสามารถการ
เล่นกรีฑา อย่างเต็มความสามารถ
และความถนัด
2.นักเรียนมีความสามัคคี มีน้าใจ
เป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3.นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

150,000 นางพิกุลรัตน์
จงจรัสนุกุล

นโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

12 ติดตามประเมินผลการดาเนิน
งานต้นแบบสหกรณ์ใน
โรงเรียน ปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้โรงเรียนตระหนักถึงความ
สาคัญและสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพือ่ เสริมสร้างทักษะทางด้าน
อาชีพอย่างหลากหลายให้กับ
นักเรียนและการทางานอย่างเป็น
ระบบ
3. เพือ่ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง รู้จักช่วยตัวเองและช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สานักงานพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีโรงเรียนต้น
แบบสหกรณ์ จานวน 6 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบ
สหกรณ์ระดับเขตพืน้ ที่ และระดับ
ประเทศ
2. นักเรียนมีการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัย
รักการออม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สานักงานพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 มีโรงเรียนต้นแบบ
สหกรณ์ระดับเขตพืน้ ที่ จานวน 6
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพอย่าง
หลากหลายให้กับนักเรียนและการ
ทางานอย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง รู้จักช่วยเหลือ
ตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ปลูกฝังการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัยรักการออม

งบประมาณ
6,150

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัตติยา
คาอ้าย

นโยบาย ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปี 2562

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานัก
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาลและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. เพือ่ เสริมสร้างความรู้และวิสัย
ทัศน์ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยน
แปลงของสังคม และสามารถนามา
ปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามตัว
ชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ประจา/ชั่วคราว ในสังกัด ได้รับการ
อบรมพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ประจา/ชั่วคราว ในสังกัดสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนตามความ
เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
400,000 1. นายเจตย์
สะสะรมย์
2. นายรักษา
พงษ์ธนาคม

นโยบาย ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ล้าดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมคุณภาพระบบการดูแล 1. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ช่วยเหลือและการคุ้มครอง
งานระบบการดูแลช่วยเหลือและ
นักเรียนให้มีความยั่งยืน
คุ้มครองนักเรียน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ให้ได้
รับการดูแลช่วยเหลือและครอบครัว
ให้อยู่ในภาพทีม่ ีมาตรฐานในการ
ดารงชีวิตทีด่ ี
2. เพือ่ ส่งเสริมพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และ
ทุกประเภท มีระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนทีม่ ีความเข้มแข็งมา
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานศึกษาเป็นต้นแบบเพือ่
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ส่งผล
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในภาพรวมทีส่ ูงขึ้น

กิจกรรม/เป้าหมาย

ตัวชีวัด

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนสังกัด
รัฐบาลและเอกชน สังกัด สพป.
เชียงใหม่ เขต 1
2. สถานศึกษา ครูฝ่ายแนะแนว
ครูทปี่ รึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ ะท้อน
ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการทีส่ อด
คล้องกับสภาพปัญหา และบริบท
ของสถานศึกษา เพือ่ ให้นักเรียนได้
รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึงและ
ใกล้ชิด
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นากระบวนการดาเนินงานทีม่ ี
ขั้นตอนวิธีการ และเครื่องมือการ
ทางานทีช่ ัดเจน ลงสู่การปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ตาม
พ.ร.บ.การคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
อย่างทัว่ ถึงและเกิดความเป็นธรรม
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครอง
นักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย
สหวิชาชีพทุกระดับ อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

89,850 นาง สิริพร
ไชยรินทร์

นโยบาย ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ล้าดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
ได้อย่างมีคุณภาพ และทีส่ ่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพ
3. สถานศึกษา มีภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบและมีความยั่งยืน

ตัวชีวัด

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 เตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการบานาญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีจ่ ะเกษียณอายุ
ราชการ ได้เตรียมความพร้อม
ตนเองและนาข้อมูล ความรู้ทไี่ ด้ไป
ปฏิบัติตามระเบียบของการเป็น
ข้าราชการบานาญ
2. เพือ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับบาเหน็จ
บานาญและวิธีการขอรับบาเหน็จ
บานาญด้วยตนเองผ่าน
อิเล็กทรอนิก

กิจกรรม/เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา ทีเ่ กษียณอายุ
ราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
จานวน 88 คน
ด้านคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้
จัดทาแบบคาขอรับบาเหน็จบานาญ
เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิประโยชน์
เพือ่ การติดต่อประสานงาน กับสพป.
เชียงใหม่ เขต 1
2. ได้รับข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของ
ข้าราชการบานาญ
3. สามารถนาข้อมูลข่าวสารไป
เผยแพร่ให้กับข้าราชการบานาญที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีเ่ กี่ยวกับเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การขอรับบาเหน็จ บานาญ ในระบบ
e-pension และสร้างเครือข่าย
ข้าราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จัดทาทาเนียบและดูแล
ให้ข้อมูลข่าวสารชึ่งกันและกัน

งบประมาณ
62,000

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 การดาเนินงานพัฒนา ส่งเสริม
การจัดทามาตรฐานสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ รับการ
ประเมินตนเอง ( SELF
ASSESSMENT ) พัฒนางาน
การบริหารและการจัดการ
ศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมให้การมีการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งปัจจุบันสู่
ความสาเร็จแก่บุคลากรในสังกัด
โดยใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ
เพือ่ นาไปสู่การทางานเป็นระบบ
2. เพือ่ พัฒนาประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการบริการจัด
การด้านการพัฒนางาน พัฒนา
ศักยภาพตนเอง เพือ่ ให้เกิด
วิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. เพือ่ ส่งเสริมให้มีการวิจัยทีเ่ กี่ยว
ข้องด้านการพัฒนางาน พัฒนา
ตนเอง พัฒนาการศึกษา และ
พัฒนาการทางานเป็นทีม และ
นาผลการวิจัยพร้อมนามาปรับปรุง
แก้ไขเพือ่ ให้เกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมุ่งมั่นพัฒนาให้นา
สมัยสู่ความเป็นเลิศ
( Modernization )

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 จานวน 1 คน
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 จานวน 2 คน
3. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จานวน 7 คน
4. ศึกษานิเทศก์/บุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจ้างประจา/ลูกจ้าง
ชั่วคราว จานวน 62 คน
5. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทน
ข้าราชการครู ในสังกัด จานวน 86
คน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 เพือ่ ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
ปัจจุบันสู่ความสาเร็จแก่บุคลากรใน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรทุกกลุ่มจากกลุ่ม
เป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ
การประมวลผลสามารถนาไปใช้เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน

งบประมาณ
25,000

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
สังกัดโดยใช้กระบวนการคิดเชิง
ระบบเพือ่ นาไปสู่การทางานเป็น
ระบบ
2. ร้อยละ 100 เพือ่ พัฒนาประยุกต์
ใช้นวัตกรรมเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การบริการจัดการด้านการพัฒนา
งาน พัฒนาศักยภาพตนเอง เพือ่ ให้
เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. ร้อยละ 100 เพือ่ ส่งเสริมให้มี
การวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องด้านการพัฒนา
งานพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา
และพัฒนาการทางานเป็นทีม และ
นาผลการวิจัยพร้อมนามาปรับปรุง
แก้ไขเพือ่ ให้เกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมุ่งมั่นพัฒนาให้นาสมัย
สู่ความเป็นเลิศ ( Modernization)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 ประชุมปฏิบัติการเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ ประจาปี 2561

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา และบุคลากรในสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สามารถดาเนิน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ทีม่ ุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาและบุคลากรในสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา สามารถบริหารจัด
การองค์กรและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เพือ่ การพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการและการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกมิติ
4. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 86 คน
2. ผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 1
จานวน 11 คน
3. บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1
จานวน 70 คน
ด้านคุณภาพ
1. จัดการประชุมผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 เดือนละ 1 ครั้ง
2. จัดการประชุมผู้บริหารสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. จัดการประชุมบุคลากรใน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

1. ร้อยละ 80ของจานวนผู้บริหาร ร.ร.
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รับ
การพัฒนาและจัดการ ศึกษาตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพ ผู้บริหาร
โรงเรียนรับทราบนโยบายสาคัญที่
ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ทราบทุกคน

150,000

2. ร้อยละ80ของผู้บริหารสานักงานเขต

พืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ทีเ่ ข้าร่วมประชุมได้รับการ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการด้วย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทจี่ ะนาไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกคน
3. ร้อยละ80ของข้าราชการในสานักงาน

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจ
นโยบายสาคัญทีผ่ ู้บังคับบัญชาแจ้งให้
ทราบทุกคน

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ผู้บริหารสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาและบุคลากรในสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา ได้รับทราบ
นโยบายสาคัญของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จังหวัดเชียงใหม่ และสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประจาและ
ต่อเนื่อง

กิจกรรม/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 ประชุมชี้แจงเพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 2562 ระดับผู้รับ
ผิดชอบระบบการควบคุมภาย
ในของสถานศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผู้รับผิดชอบระบบการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา และ
ผู้มีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องของสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เพือ่ ให้การจัด
ทารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดาเนิน
งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานบรรลุผลสาเร็จตาม

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จานวนกลุ่มต่างๆ ในสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฯ จานวน 8 กลุ่ม
2. จานวนสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 86 โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
1. บุคลากรของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชียงใหม่
เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อานวย
การสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบ
ภายใน/ศูนย์เทคโนโลยีฯ และผู้แทน
บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานประจากลุ่ม
ได้รับการพัฒนาให้ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน สามารถส่งเสริมสนับ
สนุนให้การจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงานจัดทารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนบุคลากรภายใน
กลุ่ม/หน่วย ตสน. ของ สพป.เชียงใหม่
เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย รอง ผอ.สพท.
เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ตสน.
/ศูนย์เทคโนโลยีฯ และ ผู้แทนบุคลากร
ประจากลุ่มทีป่ ฏิบัติงานควบคุมภายใน
ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในทีม่ ีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานทีก่ ระทรวง
การคลังกาหนด เป็นทีน่ ่าเชื่อถือได้
2. ร้อยละของครูผู้สอนผู้ปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน ทัง้ 86 โรงเรียนได้รับ
การพัฒนาเสริมสร้างให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานทีก่ ระทรวง
การคลังกาหนด เป็นทีน่ ่าเชื่อถือได้

งบประมาณ
20,000

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
2. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ
สถานศึกษา สามารถรายงานผล
การดาเนินงานตามระเบียบได้
รวดเร็วทันตามกาหนดเวลา และมี
ประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถาน
ศึกษาได้ดาเนินการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ป้องกันการผิดพลาด
ลดความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น และมี
ความเชื่อถือได้ของการรายงานทาง
การเงิน ตลอดจนให้หน่วยงานมี
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

ภายในได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
และจัดส่งรายงานทันเวลาทีก่ าหนด
ไว้ใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561
2. ครูผู้สอนทีป่ ฏิบัติงานควบคุมภาย
ในของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน
สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้การจัด
วางระบบการควบคุมภายใน และ
การจัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
รายงานได้ทันเวลาตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 การเสริมสร้างศักยภาพ
1. เพือ่ สร้างจิตสานึกและทัศนคติ
บุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ทีด่ ีให้เกิดการทางานร่วมกัน เป็น
การทางานสู่องค์กรทีเ่ ป็นเลิศ ระเบียบ แบบแผนมีคุณภาพ
2. เพือ่ ให้บุคลากรมีทัศนคติทดี่ ี
ต่อองค์กรเกิดความรักเสียสละ
ความทุม่ เทให้องค์กร
3. เพือ่ สร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรในวิถีชีวิตการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทางานในองค์กรและเห็น
คุณค่าความสาคัญของตนเอง
4. เพือ่ ปลูกฝังทัศนคติการทางาน
ร่วมกันเป็นทีมเพือ่ มุ่งสู่ความสาเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กร
5. เพือ่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้
เกิดความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ
และความมั่นคงในการทางาน
6. บุคลากรมีจิตใจเอื้อเฟือ้ ต่อกันใน
การทางาน เห็นความสาคัญของ
งานทุกอย่าง

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จานวน 72 คน
2. ผู้บริหารโรงเรียน จานวน
86 คน
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาเพิม่ ขึ้น
2. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่
สพฐ. กาหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และสถานศึกษามีผลการ
ประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานสู่
องค์กรทีเ่ ป็นเลิศ
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินส่วนราชการที่ สพฐ. กาหนด
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษามีผลการประเมินภาย
นอกในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
100,000

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

6 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตร
การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจราย
ละเอียดตัวชี้วัด ขั้นตอนการดาเนิน
งานแนวทางการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เพือ่ ให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สามารถรายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดแนวทางการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด และ
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมรับฟังรับฟังการชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
2. จัดประชุมชี้แจงและมอบหมาย
ภารกิจการรายงานตัวชี้วัดตามมาตร
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แก่ผู้ทรี่ ับผิดชอบกากับ
ดูแล และจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
จานวน 2 ครั้ง หลังจากทีผ่ ู้รับผิด
ชอบได้เข้าประชุมรับฟังคาชี้แจงจาก
สพฐ. ตามรอบระยะเวลาการรายงาน
ผลการดาเนินงาน จานวน 2 รอบ
การรายงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทา
เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการรายงาน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สามารถ
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตร
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้ตามระยะเวลาที่
กาหนดและประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งบประมาณ
10,000

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบกากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
รายละเอียดตัวชี้วัดขั้นตอนการ
ดาเนินงานแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งผลให้ผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานัก
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 อยู่ในระดับ
มาตรฐานขึ้นไป

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานทีส่ านักงาน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วัตถุประสงค์
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมทีส่ ะอาดและ
มีความเป็นระเบียบ
2. บุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ป็นฝ่าย
สนับสนุน ได้รับการพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อ
หน้าทีเ่ กิดความรักความสามัคคีทจี่ ะ
ปฏิบัติงานร่วมกันมีจิตสานึกในการ
ให้บริการทาให้สภาพทีท่ างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ คน อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ
3. เพือ่ พัฒนาคุณภาพและการ
บริการให้ดียิ่งขึ้นปรับปรุงอาคาร
สถานทีใ่ ห้เกิดความร่มรื่น สวยงาม
มีความสะดวกสบาย ทัง้ ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มาติดต่องาน เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการให้ได้
มาตรฐานและสานักงานได้รับ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อ

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี
อาคารสถานทีส่ ะอาด สวยงาม
ร่มรื่น มีบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อคุณภาพ
ชีวิตการทางานของบุคลากรในสังกัด
และผู้ทมี่ าติดต่องานให้เกิดความ
ประทับใจในคุณภาพการให้บริการ
ในทุกๆ ด้าน
2. เพือ่ ให้บุคลากรในสานักงาน
เกิดความรักความสามัคคีภายใน
องค์กร และร่วมมือช่วยเหลือกันใน
การบารุงรักษาอาคารสถานที่
3. สร้างความประทับใจในสานักงาน
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยนาหลัก
5 ส มาปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิเ์ พือ่
บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองวิสัยทัศน์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1. ร้อยละร้อยของบุคลากรในเขตพืน้ ที่
การศึกษา ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการศึกษา มีจิตสานึกในการให้
บริการ มีขวัญกาลังใจและความสุขใน
การปฏิบัติงาน
2. ร้อยละร้อยของบุคลากรใน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีส่วนร่วมใน
การพัฒนากิจกรรม 5 ส. ให้สู่ความ
เป็นเลิศ
3. ร้อยละร้อย ของอาคารสถานที่
ทางานได้รับการปรับปรุง ดูแลรักษา
ความสะอาดภายในสานักงาน และ
พัฒนากระบวนการ 5 ส.
4. ร้อยละร้อยของผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจ

70,000

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
การให้บริการ
4. มีความเป็นเลิศสู่มาตรฐานเพือ่
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
เพือ่ ให้ผู้มารับบริการ มีความ
ประทับใจและพึงพอใจมากขึ้น
5. เพือ่ จัดกิจกรรม 5 ส. คือให้
บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่
เขต 1 ทุกคน มีส่วนรับผิดชอบร่วม
กัน ส.1 สะสาง ส.2 สะดวก
ส.3 สะอาด ส.4 สุขลักษณะ
ส.5 สร้างนิสัย

กิจกรรม/เป้าหมาย
ขององค์กรด้าน “การบริการทีเ่ ป็น
เลิศ” นาไปสู่การบริหารจัดการส่ง
ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

8 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
กากับ ดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในความเชื่อมโยง
มาตรฐานเดิมและมาตรฐานใหม่
และสามารถเชื่อมโยงมาตรฐานใหม่
สู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและสามารถเขียน
รายงานผลการศึกษาตามมาตรฐานทีป่ ระกาศใหม่(3 มาตรฐาน)ได้
2. เพือ่ สังเคราะห์และรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส่งสพฐ.ตามทีเ่ วลาทีก่ าหนดและ
รายงานในระบบ ARS ตามที่
กาหนดให้ได้ครบถ้วน
3. เพือ่ นิเทศติดตามการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพือ่ เตรียมโรงเรียนให้
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภาย
นอกรอบ 4 จาก สมศ.

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจในความ
เชื่อมโยงมาตรฐานเดิมและมาตรฐาน
ใหม่ และสามารถเชื่อมโยงมาตรฐาน
ใหม่สู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถจัด
ทารายงานการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานใหม่ 3 มาตรฐาน
3. โรงเรียนมีการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานระบบ
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ทีโ่ รงเรียนกาหนดอย่างเป็นระบบ
อย่างน้อยร้อยละ 80
4. สพป.เชียงใหม่เขต 1 สามารถ
สังเคราะห์และรายงานผลการประ
เมินตนเองของสถานศึกษาส่ง สพฐ.

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในความเชื่อมโยง
มาตรฐานเดิมและมาตรฐานใหม่ และ
สามารถเชื่อมโยงมาตรฐานใหม่สู่แผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถจัดทา
รายงานการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานฐานใหม่ 3 มาตรฐาน
3. โรงเรียนมีการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาทีโ่ รงเรียน
กาหนดอย่างเป็นระบบ อย่างน้อย
ร้อยละ 80
4. สพป.เชียงใหม่เขต 1 สามารถ
สังเคราะห์และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาส่งสพฐ.ตามวัน

งบประมาณ
50,000

ตามวันเวลาทีก่ าหนด

เวลาทีก่ าหนด

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
5. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม
เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 จาก สมศ. ทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ทุกโรงเรียนสามารถดาเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ทีส่ ่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้
เรียนในทุกๆด้าน

ตัวชี้วัด
5. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม
เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภาย
นอกรอบ 4 จาก สมศ. ทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนดาเนินการตามระบบประกัน
และประเมินได้เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

9 การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของคณะกรรม
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศ การศึกษาของสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน
3. เพือ่ นาผลการติดตามมาจัดทา
ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษา และนามาใช้ในการ
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัด จานวน ๘๖
โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)/อ.ก.ต.ป.น. เพิม่ พูน
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจน
และครอบคลุมการบริหารงาน
4 งาน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการติดตาม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครบ
ทุกโรงเรียน จานวน 86 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ทัง้ 86 โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขึ้น

งบประมาณ
98,000

ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่าง

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
ต่อเนื่องเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและส่งผลให้มีการยก
ระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)/อ.ก.ต.ป.น. สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพการดาเนินงานสามารถ
ร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพืน้ ทีไ่ ด้ตาม
มาตรฐาน
3. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ในสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

10 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถาน
ศึกษา“ป้องกันการทุจริต”
(กิจกรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สุจริต)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
ทีด่ ีงามในองค์กร
2. เพือ่ พัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อน
เขตสุจริต ให้อยู่ในลาดับ Top Ten
และมีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมาก
3. เพือ่ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้
บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสาหรับ
เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทาง
การศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน
มีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้เป็น
เขตสุจริต
2. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) อยู่ในระดับสูงมาก และอยู่ใน
ลาดับ Top Ten ของประเทศ
3. โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถานศึกษา
(ITA)
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน มีความรู้
ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนเขตพืน้ ที่
การศึกษาให้เป็นเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สุจริต
2.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด จานวน 88
โรงเรียน ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ
2561
เชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับเคลื่อนเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาให้เป็นเขตพืน้ ทีก่ าร

งบประมาณ
70,000

1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทาง

ศึกษาสุจริตอย่างเป็นระบบ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
การศึกษาและเจ้าหน้าทีส่ ังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับ
เคลื่อนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้เป็นเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาสุจริตอย่างเป็นระบบ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับเคลื่อน
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสุจริต
อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกัน
ขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
สุจริตอย่างเป็นระบบ

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

11 ประยุกต์ใช้ Digital
Technology ในการจัดความ
รู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ Digital
Technology ในการจัดความรู้
2. เพือ่ สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ผ่าน
การอบรมการประยุกต์ใช้ Digital
Technology ในการจัดความรู้
เชิงคุณภาพ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ประยุกต์ใช้ Digital Technology
ในการจัดความรู้
2. เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ในการประยุกต์ใช้ Digital
Technology ในการจัดความรู้

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้ Digital
Technology ในการจัดความรู้
เชิงคุณภาพ
เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ในการประยุกต์ใช้ Digital
Technology ในการจัดความรู้

งบประมาณ
140,000

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณและ
มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ทราบประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานการควบคุมทางการเงิน
ของหน่วยงาน และสถานศึกษาใน
สังกัด รวมทัง้ การปฏิบัติงานว่าเป็น
ไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐ
พร้อมทัง้ ให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการปรับปรุง แก้ไข
2. เพือ่ ให้หน่วยรับตรวจมีการ
บริหารจัดการงบประมาณทีม่ ี
ประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลที่
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วย
ตรวจรับ ส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงานตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้
3. เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพระบบการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
ในกลไกการกากับดูแลให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร

กิจกรรม/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 หน่วยรับตรวจมีความ
1.โรงเรียนในสังกัด 86 โรงเรียน และ การตรวจสอบหน่
น่าเชื่อถือของข้อวมูยงานในสั
ลและตัวงเลขทาง
กัด
สพป.ชม 1 ได้รับการตรวจสอบ ชี้แนะ การเงิน การบัญชี รายงานทางการเงิน
2. หน่วยตรวจสอบภายในและ
การบัญชี รายงานทางการเงิน ทรัพย์สิน
ผู้ตรวจสอบภายใน 3 คน ได้รับการ ได้อย่างถูกต้องและสิบทานได้
พัฒนาให้มีศักยภาพ และความรู้
2. ร้อยละ 80 หน่วยรับตรวจปฏิบตั ิงาน
ความสามารถ ตามมาตรฐานของ
ตามแผนและโครงการอย่างมี
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐของกรม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
บัญชีกลาง เพือ่ นาไปถ่ายทอดลงสู่
3. ร้อยละ 80 หน่วยรับตรวจปฏิบัติ
สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายกฎหมาย ข้อบังคับ
พร้อมทัง้ ครูผู้ปฏิบัติหน้าทีด่ ้าน
4. ร้อยละ 80 หน่วยรับตรวจมีระบบ
การเงิน บัญชี พัสดุ และผู้ทสี่ นใจ
การบริหารจัดการ มีการวางแผน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ควบคุมการดาเนินงาน
ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายทาง
การเงิน บัญชี พัสดุ ทีเ่ ปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภาพ
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีระบบ

งบประมาณ
70,000

การดาเนินงานบริหารงบประมาณที่

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

13 การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพือ่ การบริหาร
จัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้การบริหารจัดการทุก
ระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เป็นทีย่ อมรับของสังคม
2. เพือ่ ให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ทีม่ ีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ
3. เพือ่ ให้ผู้บริหารทุกระดับใช้เป็น
เครื่องมือในการดาเนินงานและ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
4. เพือ่ เป็นการบูรณาการการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน/
แผนปฏิบัติการประจาปี การกากับ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 40 คน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
2. จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จานวน 30
เล่ม
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีแผน
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพืน้ ทีแ่ ละนโยบาย
ของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงานใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานและ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 มีแผนใน
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

งบประมาณ
80,250

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

14 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ลดความเหลื่อมล้า และ
ความสูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้
มาตรการทีเ่ หมาะสม และความ
ร่วมมือของโรงเรียนและชุมชน
2. เพือ่ สนองนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการด้านการรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ดาเนินการควบรวมโรงเรียนขนาด
เล็ก
− อาเภอดอยสะเก็ด 3 โรงเรียน
− อาเภอสันกาแพง ๒ โรงเรียน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ดาเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ในปี 2561 จานวน 5 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ลดความเหลื่อมล้า และความ
สูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้
มาตรการทีเ่ หมาะสมและความร่วมมือ
ของโรงเรียนและชุมชน
2. พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
3. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

งบประมาณ
41,000

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

15 ติดตามและประเมินผลการจัด 1. เพือ่ กากับ ติดตามและประเมิน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประจาปี ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งบประมาณ 2562
ราชการประจาปีงบประมาณ
2562 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สถานศึกษา ในสังกัด และตัวชี้วัด
ตามนโยบายของสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา บุคลากรในสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ในการกากับ
ติดตาม และประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงานอย่างถูกต้องด้วย
เครื่องมือและวิธีการทีม่ ีคุณภาพ
3. เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การดาเนินงานของสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. เอกสารรายงานผลการดาเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562
2. เอกสารรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ของสถานศึกษา
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทีม่ ีผลการปฏิบัติงานทีด่ ี
และยกย่องเชิดชูเกียรติ จานวน 88
โรงเรียน
4. เอกสารรายงานผลการดาเนิน
งานตามตัวชี้วัดของสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
5. เอกสารรายงานผลการดาเนิน
งานตามนโยบายกระทรวงศึกษา
ธิการ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับ
ใช้จ่ายงบประมาณเพือ่ การบริหาร
จัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ มีการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ร้อยละ ของสถานศึกษา ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ

งบประมาณ
30,000

เชียงใหม่ เขต 1ให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องและ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
สาธารณชนทราบ และยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานศึกษา บุคลากรทีม่ ีผล
การดาเนินงานเชิงประจักษ์สามารถ
เป็นนวัตกรรม และต้นแบบ ของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562 ใช้ในการจัดทาแผน
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สามารถรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการและกิจกรรมเป็นไปตามตัว
ชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ครบทุกตัวชี้วัด
ในนโยบายและยุทธศาสตร์ตาม
กาหนดระยะเวลา และมีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

16 ส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้สถานศึกษา สามารถจัดเก็บ
ข้อมูล และวิเคราะห์ระบบฐาน
ข้อมูลของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได้

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
ฐานข้อมูลของครูและบุคลากร
จานวน 2 ครั้ง จานวน 105 คน
2. รายงานข้อมูลสารสนเทศระดับ
โรงเรียน จานวน 4 โปรแกรม
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี
ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง
สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ ภายในสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครู และบุคลากร รวมทัง้ ผู้
เกี่ยวข้องทีม่ าขอรับบริการมีความ
พึงพอใจ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติ
งานบริหารจัดการภายในสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของบุคลากร สามารถ
จัดเก็บ/บันทึก/ประมวลผล ข้อมูลได้
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ

งบประมาณ
74,250

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

17 พืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เพือ่ เตรียมการขับเคลื่อนพืน้ ที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน มีความรู้
ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นพืน้ ทีน่ วัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีนวัตกรรม
การศึกษาทีส่ ามารถแก้ปัญหาด้าน
ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนของผู้เรียน
ด้านลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพ
การศึกษา ด้านพัฒนานวัตกรรม
การบริหารการศึกษาระดับจังหวัด
และด้านความร่วมมือกับภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
ขับเคลื่อนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นพืน้ ที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีนวัตกรรม
การศึกษาทีส่ ามารถแก้ปัญหาด้าน
ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนของผู้เรียน หรือ
ด้านลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพ
การศึกษา หรือด้านพัฒนานวัตกรรม
การบริหารการศึกษาระดับจังหวัด
หรือ ด้านความร่วมมือกับภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
และประชาสังคมในการจัดการศึกษา

งบประมาณ
23,500

และประชาสังคมในการจัด

ตามบริบทของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/เป้าหมาย
การศึกษา ตามบริบทของเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

18 ดูแลปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบงาน office automation
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถมี
งบประมาณในการดาเนินการติดตั้ง
เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อสัญญาณ
หรือจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ผู้
ใช้งานสานักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีระบบงาน
office automation ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ใช้ระบบงาน
office automation ในการติดต่อ
สื่อสารเชื่อมโยงกับหน่วยงานทาง
การศึกษาอื่นทีเ่ กี่ยวข้องได้ดีมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีระบบงาน
office automation ทีม่ ีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีระบบงาน
office automation ทีม่ ีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและพร้อมเชื่อมโยงติดต่อ
งานในรูปแบบระบบเครือข่าย digital
สนองการทางานในรูปแบบ
Electronic Government Agency

งบประมาณ
200,000

นโยบาย ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

19 ผลิตสื่อ VTR นาเสนอข้อมูล เพือ่ ให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้มสี ื่อ VTR นาเสนอข้อมูลใน
ด้านระบบการบริหารงาน
การดาเนินงาน สถิติทางการศึกษา
ฯลฯ ทีถ่ ูกต้องและเป็นเอกภาพและ
ใช้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

กิจกรรม/เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้มีสื่อ VTR
นาเสนอข้อมูลในด้านระบบการ
บริหารงาน การดาเนินงาน
สถิติทางการศึกษา ฯลฯ ทีถ่ ูกต้อง
และเป็นเอกภาพ
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้มีสื่อ
นาเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ตลอดจน
ผลสาเร็จของการดาเนินงานใน
รูปแบบ VTR ใช้ในการนาเสนอให้
แกหน่วยงานทีม่ าศึกษาดูงาน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และใช้
เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย หรือ
ใช้นาเสนอรูปแบบ presentation

ตัวชี้วัด
1. จุดเน้น ด้าน ICT เพือ่ การศึกษา
ข้อ 1,3,4
2. ตัวชี้วัด ด้าน ICT เพือ่ การศึกษา
ข้อ 1,3,4
3. ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

งบประมาณ
24,000

๑๑๐

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางสาคัญ ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการ
ให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2569
นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการนานโยบาย จุดเน้นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น บนพื้นฐานของความสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กาหนด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้กาหนดปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่
การปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กาหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดังนี้
1. งบประมาณดาเนินการ ในส่วนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุ่มและหน่วยงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินงาน
2. งบประมาณดาเนินการสาหรับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ
2.1 งบประมาณตามความจ าเป็ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ใช้ บ ริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้
พิ จ ารณาจั ด สรรตามเกณฑ์ ง บบริ ห ารงานพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ค่ า สาธารณู ป โภค ระยะห่ า งไกล
และจัดสรรตามภาระงานประกอบด้วย เกณฑ์จานวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ คุณภาพการบริหาร
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน และการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

๑๑๑
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพ
หลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับ เคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
กันยายน 2561

ตุลาคม 2561

ธันวาคม 2561
มกราคม 2561

แนวปฏิบัติ
1. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
3. ศึกษานโยบาย ทิศทาง การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แล ะ แ น ว ท า ง ด าเ นิ น ก าร ต า ม กร อ บ ว งเ งิ น ง บป ร ะ ม า ณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1. จัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
แก้ไข ปรับปรุง แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. แจ้ งกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อบริห ารจัดการและพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา
2. แจ้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
15 เมษายน 2562
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
15 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
15 ตุลาคม 2562
ร รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์

๑๑๒
ทั้งนี้การบริ หารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โดยการดาเนินงาน จักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
การเงินการคลัง
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้กาหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบการประเมิน 5 นโยบาย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อให้การติดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 สามารถสนองตอบต่อ ตัว ชี้วัด ในนโยบายได้อ ย่า งครบถ้ว น จึง กาหนดระบบ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ภารกิจ
ภารกิจของการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1.1 งานประจา (Function) แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนงานปกติ/ประจา แผนบูรณาการ
การตรวจราชการ ภารกิจงานจากกลุ่ม/หน่วย การบริหารงาน 4 ด้านของสถานศึกษา
1.2 งานในพื้นที่ (Aera) จากคณะทางานเชิงพื้นที่ ของ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอ 5 เครือข่าย และศึกษานิเทศก์
1.3 งานตามนโยบาย (Agenda) นโยบายกระทรวงศึ กษาธิก าร ยุ ทธศาสตร์/ ตั ว ชี้ วั ด ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
โดยการแต่งตั้งคณะทางานสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 2 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ส่วนที่ 3 แผนงานปกติ/ภารกิจงาน และคู่มือการติดตามแลประเมินผล และจัดทาคู่มือ
การติดตามและประเมินผล
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2. รูปแบบการติดตามและประเมินผล
รูปแบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
2.1 ระบบนิเทศออนไลน์ (ทางวิชาการ) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
2.2 การติดตามและประเมินผลระดับสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
- มีองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
- มีการรายงานในระบบ e-Mes ของสานักงานติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การติดตามและประเมินผล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอ เพื่อออกติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดในแต่ละคณะประกอบด้วย
1. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นประธาน
2. ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอ
เป็นกรรมการ
3. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์, นักวิชาการศึกษา
เป็นกรรมการ
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นเลขานุการ
3. ระยะเวลา
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดไว้ 4 ครั้ง ดังนี้
3.1 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
3.2 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562)
3.3 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562)
3.4 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562)
4. ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่
4.1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี 2 ระดับ
ได้แก่
4.1.1 ระดับสถานศึกษา
4.1.2 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอ (ไตรมาสที่ 1 - 4)
4.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี 2 ระดับ
ได้แก่
4.2.1 ระดับกลุ่ม/หน่วย
4.2.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยการรายงาน 2 ส่วน ได้แก่ รายงานเป็นเอกสารตาม
แบบของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ รายงานผ่านระบบ e-Mes ของ สานักงาน
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ และ
รายงานผล การประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เป็นประธานกรรมการ
- รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นกรรมการ
- ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอ
เป็นกรรมการ
- ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นกรรมการ
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นกรรมการ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
เป็นเลขานุการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความพร้ อมขององค์กรในการบริห ารจัดการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษา ต้องจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่มีกรอบทิศทางการดาเนินงาน
ประกอบด้ว ย วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัว ชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตาม
โครงการ รายละเอียดด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน
2. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติการและการประเมินผล ส่วนราชการทุกระดับต้องเสริมสร้าง
ให้บุคลากรมีความเข้าใจในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจาปี อย่างถูกต้อง สามารถ
ประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
การดาเนินงาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1. สร้ างความรู้ ความเข้าใจ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้ บุคลากรใน
หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาตระหนั ก ในภารกิ จ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การให้ ป ระสบความส าเร็ จ รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพื่อการ
ระดมทรัพยากร ฯลฯ
2. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลยุทธศาสตร์ นโยบายและตัวชี้วัด ผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และ
จัดทาแผนงาน โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติ ราชการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 5 นโยบาย และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง
ในการประสาน กากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
4. แต่งตั้งคณะทางานสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตาม
ภารกิจ
5. เร่งรัดดาเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเครือข่าย
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาอาเภอ ซึ่งประกอบด้ว ย รองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เป็ น
ประธาน ประธานเครือข่ายฯ ,ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์, นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการ
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และนั กวิเคราะห์ น โยบายและแผน เป็นเลขานุการ เป็นคณะกรรมการฯ ในการออกติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ของสถานศึกษาในสังกัด
7. กาหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยใช้เครื่องมือการติดตาม
และประเมินผล เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและนามากาหนดแนวทางแก้ไข รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน
8. สรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ของสถานศึกษา ในรอบการรายงานผล 3
เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบติดตามฯ โดยคณะกรรมการประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ของเขตพื้นที่การศึกษา
9. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยผู้แทน
จากภายในและผู้ แ ทนจากภายนอกองค์กร เพื่อ จัดท าเอกสารรายงานผลการดาเนิน งานตามตัว ชี้วั ด
ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ และนโยบาย รองรับการติดตามและประเมินผลจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เชิงประจักษ์) ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน และวิเคราะห์นาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
10. รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดใน
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบการรายงานผล 3 เดือน 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน ผ่านระบบ e-Mes
ระดับสถานศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนด้วย
2. กาหนดให้ มี ผู้ กากับ ดู แลตั ว ชี้วั ดและผู้ จั ดเก็ บข้อ มูล ในแต่ ล ะตั ว ชี้วั ด พร้อมจัดท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการกากับ ติดตามและจัดทารายงานผล
การดาเนินการรายงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสาธารณชน
4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการดาเนินการ รองรับการติดตามเชิงประจักษ์ จากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. จัดให้มีการประเมิน ตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญ กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาหนด

ภาคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่ 300 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-----------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กาหนดจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดาเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
เชียงใหม่ และบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าทีพ่ ิจารณา ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ปัญหา การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกอบด้วย
1.1 นายอุดม แปงทิศ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.2 นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.3 นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
1.4 นางสาวเทพี กับปุละวัน ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
1.5 นายนิมิตร ไทยดารง ค์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กรรมการ
1.6 นายรักษา พงษ์ธนาคม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.7 นางอรัญญา วงศ์ดาว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.8 นางกนกเรขา บุณยรัตน์ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.9 นางดาวนภา น่วมเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
1.10 นางสุภาณี จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกอบด้วย
2.1 นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2.2 นางดาวนภา น่วมเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
2.3 นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
-/2.4 นางสาวเทพี .........

-22.4 นางสาวเทพี กับปุละวัน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
2.5 นายนิมิตร ไทยดารง ค์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ
2.6 นางอรัญญา วงศ์ดาว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.7 นางกนกเรขา บุณยรัตน์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.8 นายอานวย วิริยะ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
2.9 นายรักษา พงษ์ธนาคม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.10 นางสาวพันธนา จาปาทอง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.11 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.12 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.13 นายสราวุธ ชัยยอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.14 นางวิริน วันสมสกุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.15 นางสุขชัญญา เรืองมณี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.16 นางจรัสโฉม ชมภูมิ่ง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.17 นางชนม์นิภา ชูแสงศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.18 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.19 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.20 นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.21 นางมยุรีย์ เชาว์วรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
2.22 นางสิริพร ไชยรินทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.23 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.24 นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกูล
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.25 นางสาวรัตติยา คาอ้าย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.26 นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
2.27 นางอังสนา สุขสุเสียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
2.28 นางสาวชนันญา จุฬาลักษณ์สิริ อัตราจ้าง
กรรมการ
2.29 นางสุภาณี จันทรสกุนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
2.30 นางวาสนา ภูผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายอุดม แปงทิศ)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

คณะทางานจัดทาเล่มแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. นางดาวนภา น่วมเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3. นางสุภาณี จันทรสกุนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
4. นางอังสนา สุขสุเสียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
5. นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
6. นางวาสนา ภูผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
7. นางสาวชนันญา จุฬาลักษณ์สิริ
อัตราจ้าง
8. นายสุภานุพงษ์ อินต๊ะแสน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9. นางสาวภควดี ปัญญานวล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10. นางสาวอารียา เดือนเพ็ญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

