


คํานํา 

         แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  ๒๕๖4  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ ไดดําเนินการจัดทําข้ึนตามหลักการและวิธีการจัดทําแผนปฏิบั ติการทุกข้ันตอน                      
และในเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ไดบรรจุสาระสําคัญประกอบดวย  ภารกิจอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน                
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีตั้งและพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ ขอมูลดานปริมาณ  ผลการดําเนินงานท่ีผานมาท้ังดาน
คุณภาพการจัดการศึกษา  ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาและดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ              
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา จุดเนนการดําเนินงาน แผนการจัดสรรงบประมาณ  ประกอบดวย งบประจํา
สําหรับการบริหารจัดการภายในสํานักงานและโครงการกิจกรรมตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รวมท้ังแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มุงหวังใหแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖4 เปนเครื่องมือในการบริหารงานท่ีเปนไปตามหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุมคา จึงขอความรวมมือบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมท่ี
กําหนดไวในแผนใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว   
                  
                                                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
                  30 มกราคม  ๒๕๖4   
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  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  30 
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ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
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16 

แผนภาพท่ี 5 แสดงรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพดานการอานออกเสียง จากการประเมิน
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ความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ป
การศึกษา 2562 

18 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 

๑. สภาพภูมิศาสตร์ 
 

ที่ตั้ง                     
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๑๕ ต ำบลข่วงเปำ 

อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๖๐ จัดตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
ปรับปรุงแก้ไขก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกรำคม ๒๕๕๑ เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริม
คุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปทำงทิศใต้บนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๘ ระยะทำง ๕๕ กิโลเมตร 
แยกเข้ำถนนสำย ๑๐๐๙ จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระยะทำง ๓.๕ กิโลเมตร 

อำณำเขตติดต่อ 
มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอต่ำง ๆ ดังนี้   

  ทิศเหนือ    ติดต่อกับอ ำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่     
  ทิศใต้      ติดต่อกับอ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
                     ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และอ ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล ำพูน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
  

๒.  สภาพภูมิประเทศและพื้นที่ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูงบนเทือกเขำถนนธงชัยซึ่งมีดอยอินทนนท์ที่เป็นยอดเขำสูงที่สุดในประเทศ

ไทยอยู่ในพื้นท่ีโดยเทือกเขำถนนธงชัยทอดยำวจำกอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ (จัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำตั้งอ ำเภอ
กัลยำณิวัฒนำพ.ศ.๒๕๕๒) ทอดยำวผ่ำนอ ำเภอแม่แจ่ม และอ ำเภอจอมทอง สภำพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่
รำบลุ่มเชิงเขำริมฝั่งแม่น้ ำปิง แม่น้ ำแม่กลำง และแม่น้ ำแม่แจ่ม ที่เป็นแหล่งประกอบอำชีพเกษตรกรรมปลูกพืช
ไร่ ได้แก่ ไร่ผักตำมฤดูกำล พืชสวน ได้แก่ ล ำไย และไม้เมืองหนำวในพ้ืนที่สูง และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็นบริเวณ
ที่อยู่อำศัยของประชำกรส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ 

 
๓. สภาพการคมนาคม 

มีเส้นทำงกำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอและจังหวัด รวมทั้งเส้นทำงกำรคมนำคมเชื่อมต่อภำยใน
ต ำบลและหมู่บ้ำน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
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๑. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๑๐๘ จำกจังหวัดเชียงใหม่ – แยกดอยอินทนนท์ ระยะทำง 
    ๕๕ กิโลเมตร        
๒. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๑๐๐๙ จำกสำมแยกถนนสำย ๑๐๘ (จอมทอง)– 

      ดอยอินทนนท์ถึงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระยะทำง ๓.๕๐ กิโลเมตร           
                                                             

๔. ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ อากาศมรสุมเมืองร้อน ช่วงพฤษภาคม – กันยายน มีฝนตกชุก ช่วงเดือนพฤศจิกายน – 

กุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมาณ ๙.๗ องศา สูงสุดประมาณ ๓๙.๖ องศา 
 
๕. ประชากร 

ประชากรทั้ง ๓ อ าเภอ มีจ านวน ๑38,879 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) เป็นชนเผ่า 
ร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย เผ่ากระเหรี่ยง ม้ง ลีซอ ลั๊วะ และชาวพ้ืนเมือง ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนตามข้อมูล 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖3 รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑4,003 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ :  
๒๕๖3)   
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โครงสร้างส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม ่เขต ๖ 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการเขต 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

รองผู้อ านวยการเขต 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
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ภารกิจอ านาจหน้าที่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๖ และ๓๗ 

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง
แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 

๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขต 
    พ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้ รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  
    รวมทัง้ก ำกับตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๔. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
    กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๗. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๘. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร
และ สถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๙. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑๐. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน

ด้ำนกำรศึกษำ 
๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ                     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑๒. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ดังแสดงในตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑ แสดงข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
รายการ จ านวน/หน่วย 

๑. สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชม. ๖  แยกเป็น 88   โรงเรียน   12   สาขา 
 -โรงเรียนระดับประถมศึกษา               60 โรงเรียน 12 สาขา  
 -โรงเรียนขยายโอกาส    28 โรงเรียน    
๒. ห้องเรียน 997  ห้องเรียน 
 -ก่อนประถมศึกษา                                 205 ห้อง    
 -ประถมศึกษา   680 ห้อง    
 -มัธยมศึกษาตอนต้น                               100 ห้อง    
 -มัธยมศึกษาตอนปลาย                              12 ห้อง    
๓. นักเรียน 14,003  คน 
 -ก่อนประถมศึกษา                                 2,540 คน    
 -ประถมศึกษา   9,521 คน    
 -มัธยมศึกษาตอนต้น                               1,772 คน    
 -มัธยมศึกษาตอนปลาย                              170 คน    
๔. นักเรียนพิการเรียนรวม 859  คน 
๕. นักเรียนด้อยโอกาส  10,874  คน 
๖. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตัิงานจริงใน 
    สถานศึกษาสังกัดสพป.ชม ๖ 

1,115  คน 

 -ผู้บริหารสถานศึกษา    79 คน    
 -ครูผู้สอน  863 คน    
 -พนักงานราชการ    48 คน    
 -ครูอัตราจ้าง    71 คน    
 -ลูกจ้างประจ า    27 คน    
 -ลูกจ้างชัว่คราว (นักการภารโรง)    31 คน    
หมายเหตุ   มีสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ดังนี ้  
 -สพม. ๓ โรงเรียน มีนักเรียน  3,592  คน 
 -ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๑ โรงเรียน มีนักเรียน     878  คน 
 -ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๗ โรงเรียน มีนักเรียน  1,636  คน 
 -ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ๒ โรงเรียน มีนักเรียน     207  คน 
 -ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑ โรงเรียน มีนักเรียน  1,155  คน 
 -มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
  มีนักเรียน       99  คน 

หมายเหต ุ–ข้อมูลนักเรียนจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร ข้อมูล ณ วันที ่20 กรกฎาคม 2563 
 -ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร ขอ้มูล ณ วนัที่ 20 กรกฎาคม 2563  
 -ข้อมูลครูกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 -ข้อมูลนักเรยีนจากส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ข้อมูล ณ วันที ่20 กรกฎาคม 2563 
 -ข้อมูลนักเรียนจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑) ขอ้มูล ณ วันที ่1 ธันวาคม 2563 (2/2563) 
 -ข้อมูลนักเรียนจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอ้มูล ณ วันที ่10 สิงหาคม 2563 
 -ข้อมูลนักเรียนจากส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 -ข้อมูลนักเรียนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชพีจอมทอง) ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 -ข้อมูลนักเรียนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง) ณ วันที ่1 ธันวาคม 2563 (2/2563) 
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ตารางท่ี ๒ แสดงจ ำนวนบุคลำกร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จ ำแนกตำม
วุฒิกำรศึกษำ   

๒.๑ ข้ำรำชกำร 

ส่วนราชการภายใน 
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 

กรอบ
อัตราก าลัง 

จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ผู้อ านวยการ 1 - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ  3 - - 1 2 3 
กลุ่มอ านวยการ 6 - 4 1 - 5 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 9 - 2 4 - 6 
กลุ่มนโยบายและแผน 6 - 1 1 - 2 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  12 - 4 3 - 7 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 - 2 1 - 3 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 19 - 9 - 1  10 
2 - 1 1 - 2 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - - - - 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - 1 - - 1 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น  66 -  24  13 3  40 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

- จ านวนบุคลากรรวมพนักงานราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน ๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 

ตารางที่ ๒ แสดงจ ำนวนบุคลำกร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จ ำแนกตำม
วุฒิกำรศึกษำ  

๒.๒ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ส่วนราชการภายใน 
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 

กรอบ
อัตราก าลัง 

จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

กลุ่มอ านวยการ - 9 2 - -  11 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ - - 3 - - 3 
กลุ่มนโยบายและแผน - - 3 - - 3 
กลุ่มบริหารงานบุคคล - 1 1 - - 2 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - - - - - 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

- - - - - - 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - 1 - - 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น -  10  11 - -  21 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 
ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๖    79 
2 คร ู  863 
3 พนักงานราชการ 48 
4 ครูอัตราจ้าง 71 
5 ลูกจ้างประจ า 27 
6 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 31 
 รวม 1,119 

หมายเหตุ  ข้อมูลข้าราชการครูจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 



๙ 
 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  
จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่งวิทยฐำนะ และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

รับ
เงินเดือน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(คน) 

ต าแหน่ง ในอนัดบั รวม ชาย หญิง 

๑. ผูอ้ านวยการโรงเรียน - คศ.๑ คศ.๑ - - - 

  
ผู้อ านวยการช านาญการ คศ.๒ 

คศ.๒  14  10     4 

  คศ.๓   2    1     1 

  ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓ 57  48     9 

  คศ.๔   6    6 - 

  
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.๔ 

คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

  
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕ - - - 

๒. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
- คศ.๑ คศ.๑ - - - 

  
รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.๒ 

คศ.๒    2 -     2 

  คศ.๓ - - - 

  รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓    2   1     1 

  คศ.๔ - - - 

  
รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.๔ 

คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

๕. คร ู
- คศ.๑ คศ.๑ 287  88 199 

  
ครูช านาญการ คศ.๒ 

คศ.๒ 156  58  98 

  คศ.๓    9    3    6 

  
ครูช านาญการพิเศษ คศ.๓ 

คศ.๓ 199  60 139 

  คศ.๔   24  10   14 

  
ครูเชี่ยวชาญ คศ.๔ 

คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕ - - - 

๖. ครผูู้ช่วย - ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 134   34 100 

รวมทั้งสิ้น 892 319 573 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 



๑๐ 
 

 

ตารางท่ี ๕  แสดงอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
พนักงานราชการ (ต าแหน่งครู) และครูอัตราจ้าง  

อัตราก าลัง ข้าราชการครูฯ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ (ต าแหน่งครู) (งบด าเนินงาน) 

จ านวนต าแหน่งทั้งหมด 955 48 71 - 

จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง 892 48 71 - 

จ านวนต าแหน่งที่ไม่มีคนครอง - - - - 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วนัที่ 19  กุมภาพันธ์ 2564 
 

ตารางท่ี ๖ การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ   

ระดับการศึกษา 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ปริญญาเอก    1 -    1 

ปริญญาโท 221 139   82 

ปริญญาตรี 892 319 573 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - 

รวม 955 434 521 
หมายเหตุ  ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ตารางท่ี ๗ แสดงจ านวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจ านวนนักเรียน 
ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 

ขนาดที่ ๑ ๑-๑๒๐ 44 โรงเรียน 10 สาขา 
ขนาดที่ ๒ ๑๒๑-๒๐๐ 33 โรงเรียน   2 สาขา 
ขนาดที่ ๓ ๒๐๑-๓๐๐ 7 โรงเรียน   
ขนาดที่ ๔ ๓๐๑-๔๙๙ 1 โรงเรียน   
ขนาดที่ ๕ ๕๐๐-๑,๔๙๙ 2 โรงเรียน   
ขนาดที่ ๖ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ 1 โรงเรียน   
รวม 88 โรงเรียน 12 สาขา 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 
 



๑๑ 
 

 

ตารางท่ี ๘ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มีจ านวน  ๑๒  เครือข่าย  

ชื่อกลุ่มเครือข่าย อ าเภอ 
สังกดั 

สพป. เชียงใหม่ เขต ๖ 
โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา 

๑. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 5 - 
๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 8 1 
๓. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 6 - 
๔. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 7 - 
๕. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 9 1 
๖. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาเทพพนม แม่แจ่ม 10 2 
๗. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 8 - 
๘. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพฒันา แม่แจ่ม 9 2 
๙. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 11 - 
๑๐. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 5 2 
๑๑. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 5 1 
๑๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพฒันศึกษา กัลยาณิวฒันา/แม่แจ่ม 5 3 

รวม  88 12 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่17 พฤศจิกายน 2563  

ตารางท่ี ๙ แสดงจ านวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น/ช่วงชั้น 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน สังกัดสพป. เชียงใหม่ เขต ๖ (คน) 

อ. ๓ ขวบ 98 
อ. ๒ 1,067 
อ. ๓ 1,375 
รวมก่อนประถม 2,540 
ป. ๑ 1,699 
ป. ๒ 1,670 
ป. ๓ 1,692 
รวมช่วงชั้นที่ ๑ 5,061 
ป. ๔ 1,492 
ป. ๕ 1,537 
ป. ๖ 1,431 
รวมช่วงชั้นที่ ๒ 4,460 
ม. ๑ 585 
ม. ๒ 587 
ม. ๓ 600 
รวมช่วงชั้นที่ ๓ 1,772 
ม. ๔ 68 
ม. ๕ 53 
ม. ๖ 49 
รวมช่วงชั้นที่ ๔ 170 

รวมทั้งสิ้น 14,003 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่20 กรกฎาคม 2563 



๑๒ 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับใช้
กระบวนการตัดสินใจ และก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับ
สถานศึกษา ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับความร่วมมือจาก
สถานศึกษาในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2561 – 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษพบว่า ในปี
การศึกษา 2562 ทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อ
พิจารณาทีละกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือร้อยละ 
46.06 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 33.96 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.89 และ28.05 ตามล าดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 

2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ พบว่า มีเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเ พ่ิมขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
49.65 และ  28.32  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.27 และ21.33
ตามล าดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2561-2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พบว่า ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 30.23 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 29.71 
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
14.71 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :  
O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปรากฏผลดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปี
การศึกษา 2561 -   2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

                   
จากแผนภาพที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  และเมื่อพิจารณาทีละกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 46.06 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 33.96 ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.89 และ28.0 
ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 -   2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

 
จากแผนภาพที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ พบว่า มีเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้น 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.65 และ28.32 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังมีการเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ  
28.27 และ 21.33 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

แผนภาพที่ 3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 - 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

 
 

จากแผนภาพที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 30.23 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อย
ละ 29.71 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ  14.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

แผนภาพที ่4  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านจ าแนกเป็นรายสมรรถนะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 -  2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6  

 
จากแผนภาพที่ 4  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปี

การศึกษา2561 และ ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   
ในภาพรวม พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินเพ่ิมขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
64.92 เมื่อจ าแนกเป็นรายสมรรถนะ พบว่า ทั้ง ๒ ด้าน มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึน แยกเป็นด้านการอ่านรู้เรื่องมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 65.96  และด้านการอ่านออกเสียง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

แผนภาพที่ 5 แสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพด้ านการอ่านออกเสียง จากการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

 
 

จากแผนภาพที่ 5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
เมื่อจ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า ร้อยละของนักเรียนในการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับคุณภาพดีมากสูงที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 44.88 รองลงมาอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี (24.36) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ (17.96) และอยู่
ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด ร้อยละ 12.78  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๘ 
 

 

 
แผนภาพที่ 6 แสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพด้านการอ่านรู้เรื่อง จากการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   
 

 
 

จากแผนภาพที่ 6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
เมื่อจ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า ร้อยละของนักเรียนในการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับคุณภาพดีมากสูงที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 40.83 รองลงมาอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี (36.39) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ (18.38) และอยู่
ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด ร้อยละ 4.38   
 

 
ที่มา  : รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563  

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 4.00 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ

บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม อัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตาม  ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ดี 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
                ของประเทศ 

- ไม่ประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(MathematicalLiteracy) และดา้นการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.13 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
3 ดี 

ตัวช้ีวัดที ่12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ส าหรับ 
สพป.) 

1 ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที ่13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  

  

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
 
 
 



๒๐ 
 

 

(ต่อ) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ
คุณภา

พ 

ค าอธิบาย 
ระดับคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

  

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 ดีมาก 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที ่16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี 

สุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ 

  

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 16.1 ระดับปฐมวัย (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ดี 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.80 ดี 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน 

  

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที ่23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digigal Technology) มาใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 23.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
(ส าหรับ สพป.) 

1 ปรับปรุง 

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 23.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
(ส าหรับ สพม.) 

- ไม่ประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

2 พอใช้ 
 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและ

สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

 



๒๑ 
 

 

(ต่อ) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.00 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานส่วนกลาง 

มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน 
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.22 ดี 
 

(ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการได ้ การแปรผล 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และ      
                ของชาติ 

   

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

100 100.00 บรรลุ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 
                ของทรัพยากรมนุษย์ 

   

ตัวช้ีวัดที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการ     การเรียนรู้ 

50 61.46 บรรลุ 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
                จัดการศึกษา 

   

ตัวช้ีวัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหาร                      
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 

 
 
 
 
 

 
 



๒๒ 
 

 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณพ.ศ.2563  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 3 ดี 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การ 

ไปสู่เป้าหมาย 
3 ดี 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

3 ดี 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

2 พอใช้ 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ 
ภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนา 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

1 ปรับปรุง 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ (Knowledge  

Management : KM) และการสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
Learning Community : PLC) และน า 
องค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน  
และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 พอใช้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมในการบิหาร 
และการจัดการศึกษา 

3 ด ี

 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร  
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร 
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอ่ืน  

3 ดี 

 สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 3 ด ี
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(ต่อ) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 3 ด ี
 ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล  

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3 ดี 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 4 ดีมาก 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น 

ระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
และความต้องการ  

4 ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 4 ดีมาก 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ 

บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น 
และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

4 ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 ดีมาก 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 

สารสนเทศ 
4 ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

 สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 3 ด ี
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความส าเร็จ 

และเป็นแบบอย่างได้ 

1 ปรับปรุง 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

 2.1 ระดับปฐมวัย 5 ดีเยี่ยม 
 2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5  ดีเยี่ยม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีคุณภาพตามหลักสูตร 
3 ดี 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ 
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

1  ปรับปรุง 

 



๒๔ 
 

 

(ต่อ) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

  

 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 
 4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
 4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

ขัน้พื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  
หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

5 ดเียี่ยม 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา 
เต็มตามศักยภาพ 

  

 4.1 เด็กพิการเรียนรวม 4 ดีมาก 
 4.2 เด็กด้อยโอกาส 4 ดีมาก 
 4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5  ดีเยี่ยม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

และสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3 ด ี

 ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ 
ในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการ

ให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

 สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4 ดีมาก 
 คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 3 ด ี
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 82.20 B ไม่ผ่าน 
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สวนที่ 2 
ทิศทางการพฒันาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 
 

สวนท่ี ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖4 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนํานโยบายท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลท่ี 10 

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  

  ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) 
  นโยบายรัฐบาล 
  นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10 
   การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกนักเรียน 4 ดาน 
    1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
    2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม 
    3. มีงานทํา – มีอาชีพ 
    4. เปนพลเมืองดี 
  1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
   1) ความรูความเขาใจตอบานเมือง 
   2) ยึดม่ันในศาสนา 
   3) ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย 
   4) มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม 
   1) รูจักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   2) ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม 
  3) ปฎิเสธสิ่งท่ีผิด – สิ่งท่ีชั่ว 
   4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 
 3. มีงานทํา มีอาชีพ 

1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษา ตองมุงใหเด็กและ
เยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 

2) การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน
และมีงานทําในท่ีสุด 
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3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
  4. เปนพลเมืองดี 

1) การเปนพลเมืองดีเปนหนาท่ีของทุกคน 
2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสในการทํา

หนาท่ีเปนพลเมืองดี 
3) การเปนพลเมืองดี “เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัครงาน

บําเพ็ญประโยชน งานสาธารณสุข ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอ้ืออาทร 
(ท่ีมา : https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost) 
 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง 
และบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ซ่ึงกําหนดให
หนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 -
2580 ประกอบดวยความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียม และความเสมอภาค
ของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของ
ยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ”ซ่ึงยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร 
ประกอบดวย 1)ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2)ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3)ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4)ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 5)ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ 
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ในยุทธศาสตรชาติ 
ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนท่ีจัดทําไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามยุทธศาสตรชาติโดยจะมีผล
ผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงประเด็นแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1)ความม่ันคง 2)การตางประเทศ 3)การพัฒนาการเกษตร  
4)อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5)การทองเท่ียว 6)การพัฒนาพ้ืนท่ี และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
7)โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 8)ผูประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดยอมยุค
ใหม 9)เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10)การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 11)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต 12)การพัฒนาการเรียนรู 13)การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 14)ศักยภาพการกีฬา 15)พลังทางสังคม 
16)เศรษฐกิจฐานราก 17)ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18)การเติบโตอยางยั่ งยืน 
19)การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 20)การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21)การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22)กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost
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แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ ในดานตางๆ 
โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตอง
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 12 ดาน 
ไดแก 1)ดานการเมือง 2)ดานการบริหารราชการแผนดิน 3)ดานกฎหมาย 4)ดานกระบวนการยุติธรรม 
5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9)ดานสังคม 10)ดานพลังงาน 11)ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง 
ไดแก 1)ระบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 2)การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 3)การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชําชีพครู และอาจารย 5)การจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6)การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบ
การศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7)การปฏิรูปการศึกษา และการ
เรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดวัตถุประสงค 
และเปาหมาย รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561–2580 และอีก 4 ยุทธศาสตรเพ่ิมเติม คือ 1)การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2)การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3)การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน 4)การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 5)การเสริมสรางความม่ันคง
แหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 6)การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7)การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
8)การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9)การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ 
10)ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปนนโยบายและแผน
หลักของชาติท่ีเปนกรอบหรือทิศทางการดําเนินการปองกัน  แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือ
ธํารงไว ซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทาง หรือ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินแผนนิติบัญญัติการกําหนด
ยุทธศาสตร หรือแผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาติ แผนบริหารวิกฤตการณท่ีเก่ียวของ 
กับความม่ันคงแหงชาติ หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความ
ม่ันคงแหงชาติ  หรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดใหสอดคลองกับนโยบาย  และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติ ซ่ึงมีแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 19 แผน ไดแก 1)การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย  
2)การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความม่ันคง3)การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก ของ
ชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 4)การพัฒนาระบบการ
เตรียมความพรอมแหงชาติ5)การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ6)การสรางความสามัคคีปรองดอง 
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7)การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต8)การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 
9)การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 10)การปองกันและปราบปรามยาเสพติด11)การเสริมสรางความ
ม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต12)การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน13)การรักษาความม่ันคงทางทะเล 
14)การปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ15)การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทาง 
ไซเบอร16)การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ17)การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 
18)การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา19)การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภา เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  

25 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ียึดม่ันการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมีความสอดคลองกับหมวด 5 หนาท่ีของรัฐ 
และหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจน
ยุทธศาสตรชาติ พุทธศักราช 2561 - 2580 โดยไดกําหนดนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12
เรื่อง ดังนี ้
นโยบายหลัก 12 ดาน 

นโยบายท่ี 1  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย    
นโยบายท่ี 2  การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
นโยบายท่ี 3  การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายท่ี 4  การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
นโยบายท่ี 5  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
นโยบายท่ี 6  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค      
นโยบายท่ี 7  การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
นโยบายท่ี 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
  8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาส 
พัฒนาตามศักยภาพ 

8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 
  8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก 
                        ชวงวัยสําหรับศตวรรษท่ี 21 
  8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน      
   8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
   8.4 ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทํางานกับคนไทยและสงเสริมผูมีความสามารถสูง 
  8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
  8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําและความยากจน 

  8.5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสูง 
  8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ 

  8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 
   8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 
   8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
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   8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา 
   8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย 
   8.6.5 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง 

                      8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
นโยบายท่ี 9   การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
นโยบายท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
นโยบายท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม                           

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 
นโยบายท่ี 1 การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
นโยบายท่ี 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
นโยบายท่ี 3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
นโยบายท่ี 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
นโยบายท่ี 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
นโยบายท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 
นโยบายท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
นโยบายท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 
นโยบายท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
นโยบายท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
นโยบายท่ี 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 
นโยบายท่ี 12 การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือ 
                แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3  ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2565 – 2563) ท่ีสอดคลอง

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความม่ันคง เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1)การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 
2)การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4)การสรางโอกาสความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมทางการศึกษา และ 5)การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาโดยมีเปาหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 
  มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ 
ไดแก  
  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน  
  แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความม่ันคง  
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  แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2  ให
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือจัดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหวางประเทศ  
  ซ่ึงแผนระดับท่ี 1 และ 2 เปนแผนท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ  
  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดศึกษา วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยง
ระหวางแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  2563 - 2565 กับแผน
ท้ัง 3 ระดับ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 

1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
  1.1 เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   
 1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคมอนาคต
ท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ ยังมีพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตางๆ 
ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  2.1 เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  
  2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  
  2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาดวยการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 5 
รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรียน และ 5) 
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงการสนับสนุนคาใชจายดังกลาว เปนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึง
บริการการศึกษา สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาสท่ัวประเทศ รวมท้ังการสรางโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกงและ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการสงเสริมการจัด
การศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 
เพ่ือสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

3. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
  3.1 เปาหมาย บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  3.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
  3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสราง
ภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาวสอดคลอง
กับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยู
รวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
แผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกัน ปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและ
เยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา
ยาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและ
แกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคง ในระยะยาวตอไป  

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) 

1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
  1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู  
  1.1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษ 
ท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย 
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
  เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปญญาดีข้ึน  

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับ
และทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึง
แนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ การเรียน 
การสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนา
ระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
แบบประเทศญ่ีปุน (หลักสูตรสถานบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกร
คุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตําบล  
   1.1.2 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา
โรงเรียนใหมีคุณภาพ  
  เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มี
นิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการให
บรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียน 
ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงพรอมท้ัง
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
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การศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึง
แนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ การเรียน 
การสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และวัสดุอุปกรณ ดานจัดการศึกษา ท้ังบุคลากร หลักสูตร
และกิจกรรม และดานการมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผูเรียนท่ีมี
คุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง และชุมชุนตลอดจนโรงเรียน เปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 
   1.1.3 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  
   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
   เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม 
พหุปญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
   การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการให
บรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุก
ระดับและทุกกลุม ท้ังผู เรียนระดับกอนประถมศึกษา ผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบ
อาชีพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมี
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโค
เซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการ
สอน ท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถานบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) 
และนวัตกรคุณภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับ
ตําบล 
 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
  1.2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย
สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาผูเรียนตั้งแต ระดับกอน
ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  1.2.2 แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย  
  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการท่ีมี
คุณภาพมากข้ึน 
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีการดําเนิน
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
 1.2.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน  
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 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด 
วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ใน
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเล็กท่ีประสบ
ปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา และสรางเสริม
สมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทํา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครอง เด็กนักเรียน  การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
  1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
  1.3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบใหความชวยเหลือ
ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  
  1.3.2 แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม  
  แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผู ท่ีตองการความ
ชวยเหลือเปนพิเศษ  
  เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ 
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาชาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยี
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

1.4 ประเด็นความม่ันคง  
  1.4.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
  เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการศึกษาให
เกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไขปญหาชวยเหลือ
เด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม  
  1.4.2 แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน
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อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกัน ยาเสพติดในกลุมเด็กและ
เยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาใน
กลุมเปาหมาย  
  เปาหมายของแผนยอย  
 1) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น  
 2) ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ 
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา 
และแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษา
พ้ืนท่ีดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความ
เขาใจซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกัน 
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือ 
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสราง
มาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลให ประเทศไทยมีความม่ันคงตอไป  
  1.5 ประเด็นการปรบัเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
  1.5.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
  เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเปนไทย
มากข้ึนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเปนท่ียอมรับของ
นานาประเทศมากข้ึน  
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหนักเรียน ครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา แหง
คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทํา ความดี สรางเครือขายชุมชน
องคกรแหงคุณธรรม  
 1.5.2 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และ
การเปนพลเมืองท่ีดี  
  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากร
ท่ีเก่ียวของ  
  เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน และ
สมดุลท้ังดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี  เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีข้ึน 
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการสงเสริมใหนักเรียน 
ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา
แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกท้ังสราง
เครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางาน ดานคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรม  
  1.6 ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  1.6.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
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  เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการเรียนรู
เก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
  1.6.2 แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
 เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชน ตอตานการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และพัฒนาผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริต และปองกันการทุจริต ทุกรูปแบบ 

2. แผนการปฎิรูปประเทศดานการศึกษา  
  2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
  2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

2.1.2 กิจกรรมและเปาหมาย: การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอน
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษาใหนักเรียน 
ในระดับกอนประถมศึกษา 
  2.2 เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
   2.2.1 ประเด็น  
  1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคลท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ 

2) การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษา ท่ีตองมีการ

ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน  
  2.2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 
   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย
การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
  2)การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห เพ่ือใหเด็กดอย
โอกาสไดรับการศึกษา  
  3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4)การสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร
โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริให
ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

5)การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม(DLTV)และเทคโนโลยี
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
  2.2.3 เปาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษาจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
  2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย  
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2.3.1ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  
 2.3.2กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 
สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
  2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  2.4.1 ประเด็น  
  1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
  3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน  
  4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม  
  1)การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียน
และประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท้ังโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจางครูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ  
  3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพ
ติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและ
เยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานใน
การปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคง  
   4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจรยิธรรม เพ่ือให นักเรยีน คร ูผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดี
อยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกร
แหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม  
  2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
  2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ  
  2.5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผาน
เทคโนโลยีสรสนเทศ (DLIT) 

3. แผนการปฎิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.1 เรื่องการปองกันและเฝาระวัง  
  3.1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
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  3.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสราง
เครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
  4.1 วัตถุประสงค  
  ท่ี 1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ี
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
  ท่ี 1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได  
 ท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  
  ท่ี 1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
  ท่ี 1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  4.2 เปาหมายรวม 
  ท่ี 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐาน ท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย  
  ท่ี 2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  
 ท่ี 2.3 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอย
ละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการ
จัดการ อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
  ท่ี 2.4 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิม
ความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลงปญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความ
พรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ี
สําคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน  
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  ท่ี 2.5 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา
ลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
  4.3 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
   4.3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
 4.3.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน  
  4.3.3 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
  4.3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการ
เสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
  4.3.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การ
ดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ท่ี
หลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน 
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ใน
สถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทํา การ
ขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือ และคุมครองเด็ก
นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  
  4.3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตโดยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู สงเสริมใหมีการจัด
การศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผูมีความสามารถ
พิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนา
ระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียน การสอนท่ีมี
คุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถานบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพท่ี
สอดคลองกับความตองการของประเทศ  
  4.4 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  4.4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน  
  4.4.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
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  4.4.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40  ท่ีมีรายได
ต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยสงเสริมใหมีการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแกคาจัดการเรียนการ
สอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 4.4.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็ก 
และเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ีและ
สภาพรางกาย โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี
พิเศษ โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง  
 4.5 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
  4.5.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจก และขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  4.5.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสรางความรูความเขาใจ ความ
ตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.6 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน  
  4.6.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบัน
หลักของประเทศ  
  4.6.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  
  4.6.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคม และ
ธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ โดยนําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนินกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  4.7 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  4.7.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน  
  4.7.2 แนวทางการพัฒนาท่ี1ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปลูกฝงใหคนไทยไมโกง  
 

5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  
  5.1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
  5.1.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 7 ประเด็นการปองกัน และ
แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
  5.1.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางสันติสุข  
  5.1.3 ตัวชี้วัด จํานวนนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีศึกษาตอ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
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   5.1.4 กลยุทธ พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี และ
เสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
สงเสริมการเรียนรูในลักษณะทวิภาษา )มลายูถ่ิน-ไทย (  
  5.2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน  
 5.2.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 10 ประเด็นการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด  
  5.2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
  5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
  5.2.4 กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษ
ของยาเสพติดเพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน  
  5.3 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
  5.3.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 11 ประเด็นการเสริมสราง
ความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
  5.3.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และ
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ  
  5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย  
  5.3.4 กลยุทธรณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธ
การทุจริต 

แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) 

 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
1.4 เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
วิสัยทัศน 

“สรางคุณภาพทุนมนุษย  สูสังคมอนาคตท่ีย่ังยืน”  
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
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  4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง
และเทาเทียม 
 5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

เปาหมาย 
  1.ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  2.ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  
  3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอม
กาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 4.ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ  
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

1.1 เปาหมาย  
  ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

1.2 แนวทางการพัฒนา  
1.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบัน

หลัก ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
1.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม 
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1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

1.2.4 สงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตใหกับผูเรียนทุกชวงวัย เพ่ือเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงใน
การดําเนินชีวิตท้ังปจจุบันและอนาคต  

1.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
1.3.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
1.3.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต  
1.3.3 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
1.3.4 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
1.3.5 โครงการสรางผูนําดวยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
1.3.6 โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.1 เปาหมาย  
ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน 
2.2 แนวทางการพัฒนา 

2.2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ  

2.2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และ
สิ่งประดิษฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

2.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
2.3.1 โครงการพัฒนากําลังคน ดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 

การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 
2.3.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ดานภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
2.3.3 โครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม  

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
  3.1 เปาหมาย  

3.1.1 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี 
(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3.1.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2 แนวทางการพัฒนา  
3.2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเปนปฐมวัย

ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร) 
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3.2.2 พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปญญา  

3.2.3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหาและการจัดการศึกษาดวย
ระบบคุณภาพ การนิเทศติดตาม) 

3.2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
เสริมสราง ความเขมแข็งในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา 

3.2.5 พัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน – วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การ
จบการศึกษา การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการใหบริการขอมูลทางการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

3.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
3.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรู 

ตลอดชีวิต 
3.3.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสงเสริมเครือขายความรวมมือ ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.3.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา 
3.3.4 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมิน PISA 2021  
3.3.5 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
3.3.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
3.3.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 
3.3.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
3.3.9 โครงการบานนกัวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
3.3.10 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
3.3.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (The Education for Sustainable Development) 
3.3.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3.3.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพ

คร ู
3.3.14 โครงการเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 
3.3.15 โครงการจัดการศึกษาใหเด็ก ผูท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
3.3.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
3.3.17 โครงการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3.3.18 โครงการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรีและกีฬา  
3.3.19 โครงการสงเสริมการเรียนรูดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพ่ือ

ความเปนเลิศ 
3.3.20 โครงการครคูลังสมอง 
3.3.21 โครงการสานพลังประชารัฐดานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูนํา  
3.3.22 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
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3.3.23 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรียนรูเชิงกระบวนการ สูความ
ทัดเทียมนานาชาติ 

3.3.24 โครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 
3.3.25 โครงการคืนครูใหนักเรียน 
3.3.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย 
3.3.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
3.3.28 โครงการชวยเหลือกลุมเปาหมายทางสังคม 
3.3.29 โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือตอการศึกษา

และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
3.3.30 โครงการสงเสริมภาษาตางประเทศท่ีสอง ความเปนพลเมืองในการพัฒนาสู

โรงเรียนในประชาคมอาเซียน 
3.3.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามพหุปญญา 
3.3.33 โครงการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานดานสุขภาพพลานามัย 
3.3.34 โครงการพัฒนาเครือขายและสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ  
3.3.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสูสมรรถนะแขงขันในศตวรรษท่ี 21

มาตรฐานสากล 
3.3.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
3.3.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
3.3.38 โครงการสงเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสูสากล 
3.3.39 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของ

ชาติ 
3.3.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
3.3.41 โครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม นําสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
3.3.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและหุนยนต สพฐ. 
3.3.43 โครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ 
3.3.44 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิ

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.3.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะ 
3.3.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ

สอน 
3.3.47 โครงการฝกอบรมหลักสูตรท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดและหนวยงานภายนอกเปนผูจัด 
3.3.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเปนตนแบบในการยกยองเชิดชู

เกียรติ 
3.3.49 โครงการศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ 
3.3.50 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแขงขันใน

ประชาคมอาเซียน 
3.3.51 โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3.3.52 โครงการจางครูตางชาติโครงการ English for All 
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3.3.53 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอยางมีคุณภาพ 
3.3.54 โครงการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุมพิเศษ 
3.3.55 โครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
3.3.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
3.3.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) 
3.3.58 โครงการสงเสริมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (School as Learning Community)

เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุนใหม 
3.3.59 โครงการเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

4.1 เปาหมาย 

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใชสถานศึกษา
เปนฐาน 

4.2 แนวทางการพัฒนา 
4.2.1 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค  
4.2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
4.2.3 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูเรียน 
4.2.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงขอมูลสารสนเทศ

ผูสําเร็จการศึกษา ปพ.3 
4.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ 

4.3.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
4.3.2 โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 
4.3.3 โครงการสนับสนุนผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
4.3.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
4.3.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
4.3.6 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล 
4.3.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
4.3.8 โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบ 
4.3.9 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.3.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.3.11 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
5.1 เปาหมาย  
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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5.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
5.3 แนวทางการพัฒนา 
สรางจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
5.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 

5.4.1 โครงการคายเยาวชนรักษพงไพร 
5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม

ดวยการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.4.3 โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา“สืบสานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” ตามเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
5.4.4 โครงการรักษปานาน ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
5.4.5 โครงการโรงเรยีนสีเขียว 

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 เปาหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามี

สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

6.2 แนวทางการพัฒนา 
6.2.1 สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ 

จัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ  
6.2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
6.2.3 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ 
6.2.4 พัฒนาสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีและสถานศึกษา 

เปนฐาน เพ่ือใหสามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีอิสระและคลองตัว เปนไปตามวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

6.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
6.3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
6.3.2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
6.3.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม  
6.3.4 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การ ของ สพฐ. และหนวยงานในสังกัด โดยใชระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 
6.3.5 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบ (e-MES)  
   6.3.6 โครงการสงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานใหโรงเรียนนิติบุคคล  
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   6.3.7 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   6.3.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 
   6.3.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุมโรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ  
   6.3.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศผูสําเร็จการศึกษา ปพ.3 

 

นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
---------------------------------- 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตราท่ี 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใหสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดําเนินงานในการจัดทําแผนและงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 พรอมท้ังขับเคลื่อนการดเนินงานดานการศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพ่ือมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้ 
หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และ
แผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ัง
นโยบายและแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คน
เกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการ
เรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสังคม และผลักดันใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ี
สามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยี ดิจิทัล
เขามาชวยท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

2.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยม่ังปฏิรูปกระบวนการวาง 
แผนงาน/โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้ อและเปลี่ ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนา กําลั งคน  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยม่ังบริการจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคกร รวมท้ังพัฒนา
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สมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับ ความเปน
รัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยม่ังใหครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ – 
สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยาง
มรประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลอง
ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน
ของผูเรียนและครูใหมากข้ึน 

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต และ
สรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาพและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 
-จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดมทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
- สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเนน
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนออนไลน เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธ
สินคาออนไลนระดับตําบล 

- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะ
แกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนาธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลปญญาประดิษฐ 
และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล
เปนข้ันตอน 

-พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hans–on Experience) เพ่ือให
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถานบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศจัดหลักสูตรการ
พัฒนาแบบเขมระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

- พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
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2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
-พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ 
-เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 
-สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีท่ีใชภาษา

อยางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศ ของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต 
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และการจัดการเรียนการ

สอนดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

4. การสรางโอกาสและความเสอมภาคทางการศึกษา 
-พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
-ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกําลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

-เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตะหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงคดาน
สิ่งแวดลอม 

-สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ 
และสรางรายได 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
-ปฏริูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ ของหนวยงาน

ท่ีมีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 
-ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน

ของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับ

การปฏิรูปองคการ 
- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได

อยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
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- สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนนเปนกรอบ

แนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานึงถึง
มาตรการ 4 ขอ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี ้ 
(1)งดดูงานตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีท่ีมีความจําเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ  
(2)ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญและใชงบประมาณ (3)ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4)ทบทวน
งบประมาณท่ีมีความซํ้าซอน 

2.ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสู
การปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 

3.กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล และ
ดําเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ของตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ 

อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดําเนินการอยูกอน เม่ือรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ.2564 นอกเหนือ จากท่ีกําหนดหากมี
ความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ี
เก่ียวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปน
รูปธรรมดวยเชนกัน 
นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

ตามประกาสกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 นั้น 

เนื่องจาก ในหวงสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึง
ไดกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึง 
ทําใหสังคมไทยตองปรับเปลี่ยนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal จึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินการใหมีความปลอดภัยท้ังตอผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Educaion Eco – System : TE2S)  
เปนการศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” ดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย และจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

5.ดําเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Educaion Eco – System : TE2S) เปนการศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบ
โจทย Demand” โดย 
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  -ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว      
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี   
  - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence : HCEC) เพ่ือใหครู Up Skill และRe-Skill ของ
ตนเองไดตลอดเวลา ท้ังนี้  เพ่ือสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนท่ีมีคุณภาพ 
  -เปดกวางเสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
รวมประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ(Human Capital 
Excellence : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให
ครอบคลุมผูเรียนท่ัวประเทศ 

ท้ังนี้ เพ่ือนําไปสูนักเรียนยกกําลังสอง ท่ีเนนเรียนเพ่ือรู พัฒนาทักษะเพ่ือทํา ครูยกกําลังสอง ท่ีเนนเพ่ิม
คนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกําลังสองท่ีเนนเรียนท่ีบาน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูตรยกกําลัง
สองท่ีเนนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สื่อการเรียนรูยกกําลังสองท่ีเนนเรียนผานสื่อผสมผสาน ผานชองทางท่ี
หลากหลาย ไดแก On-Site เรียนท่ีโรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความ
เปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ท่ีมีเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตท่ีเปนภาคเอกชน 
On-Air เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐาน จากผูผลิตท่ีเปน
ภาคเอกชน และ On-Demand ซ่ึงสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลาท่ีมีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ โรงเรียน
ยกกําลังสองท่ีมุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือความ
เปนเลิศทางภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชนท่ีเนนคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศและ
ความเชี่ยวชาญท่ีสามารถตอบโจทยทักษะและความรูท่ีเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
  -พัฒนาครุทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence : 
HCEC) 
  -จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให
ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูท่ี
หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 
  -ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีพัฒนาพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสู
ความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
  -จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจําเปน”                                         
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

---------------------------------- 
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา

กําหนดใหมีการพัฒนาเด็กต้ังแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ี
หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก
อนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน 
“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

2. ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนบาน อยางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมละพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ สูความเปน
เลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกันไมใหออก
จากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทา
เทียบกัน 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                         

3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
เลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน
สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
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3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนคร ู

4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 
นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา
ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสพป.เชียงใหม เขต 6 
จากนโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร  กลยุทธ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ เปนไปในทิศทางท่ีคาดหวัง จึงไดกําหนดทิศทางการพัฒนาไว ดังนี้ 

๑ .วิสัยทัศน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มุงพัฒนาคุณภาพและสรางโอกาสทาง

การศึกษาแกเด็กทุกคนอยางเทาเทียม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุงสูสากลบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

๒. พันธกิจ 
2.1 สงเสริมใหผูเรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา 
  ข้ันพ้ืนฐาน มุงสูสากลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2.2 สงเสริมใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพท่ัวถึงและ 
  เทาเทียม 
2.3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
  ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2.4 บริหารจัดกาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปนสํานักงานท่ีทันสมัย 

๓ .เปาประสงค 
3.1 ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืน 
3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเทาเทียม 
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล  
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนสํานักงานท่ีทันสมัย 
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4. นโยบายการพัฒนา 
การพัฒนาของแผนปฏิบั ติการประจํ าป งบประมาณ  พ.ศ .  2563 – 2565 มุ ง เนน

กระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาท้ังระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปน
สําคัญ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับหนวยงานทางการศึกษา ท้ังหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา ท้ังนี้ได
กําหนดประเด็นของการพัฒนาไว ๓ สวน ประกอบดวย 

1) นโยบาย 
เปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ  .ศ  .2563  - 

2565 ใหบรรลุเปาหมายโดยนํานโยบายการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาปรับ ดังนี้ 
นโยบายท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายท่ี 2  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 
นโยบายท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
          และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

2) จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดไวเพ่ือเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาโดยมุงเนนการประเมินตามท่ีกําหนด และท่ี
สอดคลองกับจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษาทุกแหง ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพสอดคลองกับอัตลักษณของตน กําหนดเปนนโยบายใน
การใหการสนับสนุนในกรณีท่ีภารกิจมีความสอดคลองและเก่ียวของกันในทุกระดับ 

3) จุดเนนพิเศษเพ่ือการบริหารคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6  

มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของกลุมเปาหมายในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนพิเศษ 
ดังนี้  

1. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกคน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 
3. พัฒนาระบบประกันสุขภาพภายใน เพ่ือเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอกของ 

    สถานศึกษา 
4. สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนอยางเทาเทียมและมีคุณภาพ 
5. สงเสริมการสรางอัตลักษณของสถานศึกษาและผูเรียน ตามบริบทและความเหมาะสม 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6   จัดระบบการบริหารสถานศึกษาในสังกัดโดยใชกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
ฐาน    ) Area Based  (โดยใหแตละกลุมเครือขายมีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการ
กลุม และศึกษานิเทศก เปนผูทําหนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายของ
ตนสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในกลุมเครือขายแตละกลุม จะมีประธานกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษาเปนผูประสานเชื่อมโยง กํากับ ติดตามในการนําแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สูสถานศึกษาภายในกลุมเครือขาย โดยมีการจัดประชุมกลุม
เครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือกํากับติดตามอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง ดังแผนผังการบริหารตอไปนี้ 
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การบริหารจัดการโดยใชกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนฐาน 

 
                          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 
 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
     12 กลุมเครือขายฯ 

 
 

   สถานศึกษา  
88 โรงเรียน 12 สาขา 

แผนผังการบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
โดยใชกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนฐาน (Area Based) 

 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารราชการนําไปสูความเปนเลิศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ตามแนวทางการบริหารคุณภาพ 4 คืน 4 ให ดังนี้ 
1.1 คืนบุคลากร ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง ใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาไดปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอยางเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มศักยภาพ 
1.2 คืนผูบริหารสถานศึกษา ใหสถานศึกษา หมายถึง ใหผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาอยางจริงจัง เต็มเวลา เต็มศักยภาพ 
1.3 คืนครู ใหนักเรียน หมายถึง ใหครูปฏิบัติหนาท่ีในหองเรียนเปนหลัก และออกแบบการเรียน

การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560 โดยใหลดกิจกรรมอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.4 คืนศึกษานิเทศก ใหครู หมายถึง ใหศึกษานิเทศก นิเทศ กํากับ ติดตาม และใหคําปรึกษาแก
ครูถึงหองเรียนอยางท่ัวถึง 

2. สรางแรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดวย
การจัดระเบียบการทํางานเพ่ือใหบริการแก สถานศึกษาในสังกัด อยางมีประสิทธิภาพพรอมจัดบรรยากาศการ
ทํางานใหเอ้ือตอการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. ประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการประชุม
สัญจรและการมอบนโยบาย   

4. นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามา
วิเคราะหและวางแผนการบริหารจัดการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

5. การพัฒนานวัตกรรมการสอนขามโรงเรียนดวยระบบ เครือขาย Conference เพ่ือแกปญหาครูไมครบ
ชั้น และสอนไมตรงวิชาเอก ระหวางโรงเรียนตนทาง โรงเรียนสาขา และโรงเรียนขนาดเล็ก  การจัดการเรียนการสอนขาม
โรงเรียนโดยใชระบบการถายทอดสดไปยังอีกโรงเรียนหนึ่ง ในรายกลุมสาระการเรียนรูท่ีขาดแคลน โรงเรียนท่ี
ไมมีครูจบวิชาเอกนั้นๆ โดยเฉพาะการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
นําไปใชในโรงเรียนท่ีมีโรงเรียนสาขา โรงเรียน ท่ีมีครูไมครบชั้น โรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีไมสามารถสอนในรายวิชา
นั้นได จึงใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอนระหวางโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนตนทาง ถายทอดสดไป



๕๗ 
 
ยังโรงเรียนสาขา/โรงเรียนขนาดเล็ก และทําการถายทอดสดผาน You tube จึงทําใหนักเรียนสามารถเรียน
ยอนหลังไดในกรณีรับสัญญาณถายทอดสดไมทันโรงเรียนตนทาง ไดมีการประชุมชี้แจง ผูบริหารโรงเรียน คณะ
ครูท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ วางแผนการเตรียมอุปกรณในการถายทอดสดครูเตรียมการสอน 
กําหนดตารางสอนใหตรงกันท้ังโรงเรียนตนทาง โรงเรียนสาขาและโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําใหโรงเรียน เกิด
ความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยตนเอง เกิดการบริหารและจัดการศึกษารวมกันระหวาง
โรงเรียนกับโรงเรียน และขยายเครือขายไปยังโรงเรียนอ่ืนได 

ไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และศึกษานิเทศก ในการกํากับ ดูแล ให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหครบท้ัง 12 เครือขายโดย 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก รับผิดชอบเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทุกกลุมเครือขาย มีการกําหนดปฏิทินการนิเทศตามภาระงาน และตามกลุมสาระการเรียนรู อยางนอยภาค
เรียนละ 1 – 2 ครั้งตอหองเรียนครบทุกโรงเรียน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการ
ผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีหลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ การจัด
กระบวนการเรียนรู และความแตกตางของผูเรียน  

จากยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง ๓ ประเด็นหลักดังกลาว เม่ือพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย 
กลยุทธ และจุดเนน ตั้งแตกระบวนการจัดการศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน เชื่อมโยงกับกลยุทธการบริหาร
คุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒1 นโยบาย 
เปาประสงค ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวพบวา ในทุกประเด็นตางมีความสอดคลองเชื่อมโยงในทุกกลุมเปาหมาย 
รายละเอียดตามแผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงของนโยบาย กลยุทธ และจุดเนน ดังนี้ 
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ความเช่ือมโยงของนโยบาย 
 
  
 
 
 
  
  
 

 
 

A.B. (Area Based) ยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

 

ยุทธศาสตร 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

เปาหมายการพัฒนา 

สพป.เชียงใหม เขต ๖ 

ASTC Model 

SMB (The Subject Matter Based) นโยบาย 

สพฐ. 

๑. ความมั่นคง 

 

๑. ดานการจัดการศึกษา 

เพ่ือความมั่นคง 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพรอม (Area) 

กลุมสาระวิชาภาษาไทย 

กลุมสาระวิชาสังคมฯ 

๑. ความมั่นคง 
 

๒. การสรางความ 

สามารถในการแขงขัน 

 กลุมสาระวิชาตางประเทศ 

๒. ดานการจัดการศึกษา  

เพ่ือความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร 

โรงเรียนดี (School) 

๒. ดานการผลิต

พัฒนากําลังคนและ

สรางความสามารถ

ในการแขงขัน 

ครูมีความเพียร 

(Teacher) 

๔. ดานการสราง

โอกาสความเสมอ

ภาคและการลด

ความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา 

๓. ดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพคน 

กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 

กลุมสาระวิชาสุขศึกษาฯ 

กลุมสาระวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

กลุมสาระวิชาศลิปะ 

๖. การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ 

๕. การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

๔. ดานการสราง
โอกาสและความ
เสมอภาคและความ
เทาเทียมกันทาง
สังคม 

3. การพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพคน 

 

 

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา 
จํานวน 12 เครือขาย 

ใน 3 อําเภอ 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพ 

(Child) 

๓. ดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

๔. ดานการสรางโอกาสใน
การเขาถึงบริการการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

๕. ดานการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

๕. ดานการ
เสรมิสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

๖. ดานการพัฒนาระบบ

และการบริหารจัดการ 

6. ดานการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 



๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 
โครงการ กจิกรรม และงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

สวนท่ี ๓ 

โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

....................................... 

 

๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณงบพ้ืนฐาน 

 

๒. แผนการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

๓. โครงการพัฒนาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ ๒๕๖4 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
 
กรอบงบประมาณท่ีสพฐ. จัดสรร 
 

งบประมาณรายจายสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รายการตามกลยุทธ โครงการ กิจกรรม 

 
 
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร 
 

งบประมาณรายจายสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 จํานวนเงินท่ีจัดสรรท้ังหมด   5,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 

จําแนกงบประมาณคาใชจายประจํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ปงบประมาณ ๒๕๖4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณรายจายสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 5,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคาใชจายประจํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ปงบประมาณ ๒๕๖4 
 

ที่  รายการคาใชจาย รวมทั้งส้ิน สวนกลาง 
กลุม 

รวม อํานวยการ การเงิน แผน บุคคล สงเสริมฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 

๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ               

  ๑.1 คาซอมแซมยานพาหนะ 300,000 300,000            

  ๑.2 คาซอมแซม ครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี 200,000 200,000 - - - - - - - - - - - 

  ๑.3 คาวัสดุสํานักงาน/ครุภัณฑ 200,000 200,000 - - - - - - - - - - - 

  ๑.4 คาวัสดุเชื้อเพลิง 300,000 300,000 - - - - - - - - - - - 

  ๑.5 คาจาง จัดทําของ/งาน/ถายเอกสาร 100,000 100,000 - - - - - - - - - - - 

  ๑.6 คาประชุม คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก และพาหนะ  
 การเดินทางไปราชการ         

1,078,000 300,000 160,000 25,000 25,000 15,000 30,000 25,000 10,000 15,000 5,000 5,000 5,000 

       ๑.6.๑ สําหรับผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 
 รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖  
 ศึกษานิเทศก และพนักงานขับรถ  
 (นิเทศตามกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ 
 การศึกษา) 

 510,000            

  ๑.6.2 สําหรับประธานกลุมเครือขายพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษา  
 จํานวน 12 กลุมเครือขาย  

 108,000 - - - - - - - - - -  

               

  รวมคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 2,178,000 2,018,000 160,000 25,000 25,000 15,000 30,000 25,000 10,000 15,000 5,000 5,000 5,000 

 
 



๖๓ 
 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ตอ) 

ที ่ รายการคาใชจาย รวมทั้งส้ิน สวนกลาง 
กลุม 

รวม อํานวยการ การเงิน แผน บุคคล สงเสริมฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 

๒ คาสาธารณูปโภค               

  ๒.๑ คาไฟฟา 540,000 540,000 - - - - - - - - - - - 

  ๒.๒ คานํ้าประปา 60,000 60,000 - - - - - - - - - - - 

  ๒.๓ คาโทรศัพท/อินเตอรเน็ต 84,000 84,000 - - - - - - - - - - - 

  ๒.๔ คาไปรษณียโทรเลข 84,000 84,000 - - - - - - - - - - - 

  รวมคาสาธารณูปโภค 768,000 768,000 - - - - - - - - - - - 

๓ งบพฒันาตามนโยบายพิเศษเรงดวน               

  ๓.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเรงดวน 253,800 253,800 - - - - - - - - - -  

        สพป.เชียงใหม เขต 6              

4 โครงการพฒันาตามนโยบายสพฐ. ป 2564 1,460,000  - - - - - - - - - -  

  4.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖4-  
 2565  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

 30,000 - - - - - - - - - - - 

  4.๒ การประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  
 ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

 80,000 - - - - - - - - - - - 

  4.3 การประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ   
 ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 20,000 - - - - - - - - - - - 

  4.4 การแขงขันทักษะวิชาการ  
 ปการศึกษา ๒๕๖3-2564 

 250,000 - - - - - - - - - - - 

  4.5 การจัดงานวันครู ประจําป ๒๕๖4    60,000 - - - - - - - - - - - 

  4.6 กิจกรรมวันสําคัญ  30,000 - - - - - - - - - - - 
  4.7 การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖4 
 30,000 - - - - - - - - - - - 

  4.8 การติดตามกลยุทธของสพฐ.  20,000 - - - - - - - - - - - 

 
 



๖๔ 
 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ตอ) 

ที ่ รายการคาใชจาย รวมทั้งส้ิน สวนกลาง 
กลุม 

รวม อํานวยการ การเงิน แผน บุคคล สงเสริมฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 

4 โครงการพฒันาตามนโยบายสพฐ. ป 
2564 

  
          

 

 
4.9 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 และ มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 

 
10,000 - - - - - - - - - - - 

 
4.๑0 รายงานการดําเนินงานประจําป 

 งบประมาณ ๒๕๖3 
 

50,000 - - - - - - - - - - - 

 

4.11 นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
 เขต 6  

 

350,000 - - - - - - - - - - - 

 4.12 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  300,000 - - - - - - - - - - - 

 
4.13 ประเมินโรงเรียนคุณภาพ 

 ประจําตําบล 
 

50,000 - - - - - - - - - - - 

 4.14 พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ  50,000 - - - - - - - - - - - 

 
4.15 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบ 

 อิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงาน 
 ขององคกร 

 
30,000 - - - - - - - - - - - 

 
4.16 การตรวจสอบภายใน  ประจําป 

 งบประมาณพ.ศ.2564 ของโรงเรียน 
 ในสังกดัสพป.เชียงใหม เขต 6 

 
50,000 - - - - - - - - - - - 

 

4.17 ประชุม สรุปรายงานผลการนิเทศ  
 ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพ 
 การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
 สพป.เชียงใหม เขต 6 ประจําป 
 งบประมาณ 2564 

 

50,000 - - - - - - - - - - - 

 



๖๕ 
 

 
 รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ตอ) 

ที ่ รายการคาใชจาย รวมทั้งส้ิน สวนกลาง 
กลุม 

รวม อํานวยการ การเงิน แผน บุคคล สงเสริมฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 

5 งบพฒันาประสิทธภิาพบุคลากร 
ของสพป.เชียงใหม เขต ๖ 

340,200             

  5.๑ จางเหมาบริการพนักงาน  
 3 ตําแหนง  (คาจาง+ประกันสังคม) 

 340,200 - - - - - - - - - - - 

                

  รวมทั้งส้ิน 5,000,000 4,840,000 160,000 25,000 25,000 15,000 30,000 25,000 10,000 15,000 5,000 5,000 5,000 

               

 หมายเหตุ ๑. กรณีภารกิจในรายการคาใชจายขางตนสําเร็จหมดความจําเปน ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ นํามาถัวจายเพ่ือพัฒนางานสพป.เชียงใหม เขต ๖  

  ๒. กรณีเงินเหลือจายใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ นํามาถัวจายเพ่ือพัฒนางานสพป.เชียงใหม เขต ๖  

  ๓. การเบิกจายงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามขั้นตอน ในการเบิกจายแตละครั้งใหมาผานกลุมนโยบายและแผน เพ่ือตัดยอดงบประมาณ  

  ๔. ขอท่ี 3 งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเรงดวน รายการคาใชจายท่ี 3.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเรงดวนสพป.เชียงใหม เขต ๖ กรณีไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทําโครงการหรือภารกิจตามนโยบายเรงดวน 

 จากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนผูพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ 

 โครงการท่ีเสนอของบประมาณซ่ึงมีความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 



๖๖ 
 

หลักเกณฑในการเบิก-จายเงินงบประมาณ 
 

 1. ใหเบิก - จายไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เวนแตมีเหตุจําเปนซ่ึงจะตองใชเงิน
งบประมาณเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดรับจัดสรร ใหขออนุมัติเงินงบประมาณจากผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ พิจารณาเปนราย ๆ ไป 

2. รายการคาใชจายท่ี ๑.6 คาประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก และพาหนะการเดินทางไปราชการให 
เบิก - จายเปนคาใชจายในการจัดประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก และคาพาหนะการเดินทางไปราชการ สําหรับ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรภายในกลุม ตามความจําเปนของแตละ
กลุมไมเกินเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกลุม หากการไปราชการ
ใดท่ีดําเนินการโดยมีงบประมาณในสวนนี้รองรับแลว ใหใชเงินงบประมาณจากโครงการนั้น ๆ สําหรับ
งบประมาณในสวนกลางใหเบิก-จายคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก และคาพาหนะในการเดินทางไปราชการ ณ สวนกลาง 
หรือตามท่ีหนวยงานระดับเหนือข้ึนไปสั่งการ หรือตามท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ เห็นสมควรและอนุมัติ นอกเหนือจากนี้หากมีความจําเปนใหขออนุมัติเงินงบประมาณจาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ พิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 

หมายเหตุ  ท้ังนี้งบประมาณทุกรายการ หากมีงบประมาณรองรับไวในโครงการใด ๆ แลวใหเบิก-จายจาก 

โครงการนั้น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาตามนโยบาย สพฐ. ป ๒๕๖4 
(รายการคาใชจายขอท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป ๒๕๖4    

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
 

ท่ี กลุม งบประมาณ (บาท) 
1 อํานวยการ 150,000 
2 บริหารงานการเงินและสินทรัพย 50,000 
3 นโยบายและแผน 100,000 
4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 720,000 
5 หนวยตรวจสอบภายใน 50,000 
6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 300,000 
7 สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30,000 
8 สมาคมครู 60,000 
   
 รวมท้ังส้ิน 1,460,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

กรอบงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป ๒๕๖4 

รายการคาใชจายขอท่ี 4 จํานวนเงิน 1,460,000-บาท 
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุมท่ีรับผิดชอบ 

4.1 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 - 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

30,000 นโยบายและแผน 

4.2 การประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 80,000 อํานวยการ 
4.3 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 20,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4.4 การแขงขันทักษะวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖3-2564 250,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4.5 การจดังานวันครู ประจําป ๒๕๖4   60,000 สมาคมครู 
4.6 กิจกรรมวันสําคัญ 30,000 อํานวยการ 
4.7 การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ประจาํปการศึกษา ๒๕๖4 30,000 สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
4.8 การติดตามกลยุทธของสพฐ. 20,000 นโยบายและแผน 
4.9 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ประจาํปงบประมาณ 2564 
10,000 อํานวยการ 

4.10 รายงานการดําเนินงานประจําป งบประมาณ ๒๕๖3 50,000 นโยบายและแผน 
4.11 นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6  
350,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.12 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 300,000 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.13 ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 50,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4.14 พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ 50,000 บริหารงานการเงินและสินทรัพย 
4.15 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานขององคกร 30,000 อํานวยการ 
4.16 การตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณพ.ศ.2563 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม เขต 6 50,000 หนวยตรวจสอบภายใน 
4.17 ประชุม สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สพป.เชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ 2564 
50,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 รวมท้ังส้ิน 1,460,000  



๗๐ 
 

ช่ือโครงการ จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖4-2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ  

   เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ  

ตัวบงชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 

ตัวบงชี้ท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมงานนโยบายและแผน กลุมนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม เขต ๖ 

ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๗ กําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีหนาท่ีดําเนินการให

เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และใหมีอํานาจหนาท่ีตามขอ ๗ (๒) (ก) โดยมีหนาท่ีในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนา

การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

ความตองการของทองถ่ิน ประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) กําหนดหลักการและ

แนวทางในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ โดยใหจัดระบบการบริหารจัดการแผนสูการ

ปฏิบัติท่ีมีความเชื่อมโยงกันในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับยุทธศาสตรท่ีเชื่อมตอกับแผนการศึกษาแหงชาติ 

แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปของกระทรวง หนวยงาน และองคกรตาง ๆ และมีระบบการ

จัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวใน

แผนการศึกษาแหงชาติ รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  
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เพ่ืออนุวรรตนใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎกระทรวง และกรอบแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังกลาว กลุม

นโยบายและแผน จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหหนวยงานมีแผนปฏิบัติการประจําปท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มีตัวชี้วัด และเปาหมายในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

๒.๒ เพ่ือใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

๑) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖4  จํานวน  ๓๐  เลม 
เชิงคุณภาพ 

๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ใชแผนเปนเครื่องมือใน 
    การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒) แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
๑ กลุมนโยบายและแผน ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และจัดทํารางรายละเอียดการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจายสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 –  
๑0 ตุลาคม ๒๕๖3 

กลุมงานนโยบายและแผน 

๒ จัดประชุมคณะทํางาน เพ่ือเตรียมการจัดประชุม
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําป ๒๕๖4 

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 –  
๑0 ตุลาคม ๒๕๖3 

กลุมงานนโยบายและแผน 

๓ จัดประชุมคณะกรรมการฯ แจงนโยบาย 
ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย
สําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแผนการใชเงิน
ปงบประมาณ 2564   

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 –  
31 ตุลาคม ๒๕๖3 

กลุมงานนโยบายและแผน 

๔ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการรายงานผล 
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 และ 
การนําเสนอโครงการปงบประมาณ ๒๕๖4  
เพ่ือรวมกันพิจารณาโครงการท่ีมีความสอดคลอง
กั บ น โ ย บ า ย  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖3 –  
31 ตุลาคม ๒๕๖3 

กลุมงานนโยบายและแผน 
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ)  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
๕ ดําเนินการรวบรวมขอมูล และจัดทํารูปเลม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
1 ตุลาคม 2563 –  
30 พฤศจิกายน 2563 

กลุมงานนโยบายและแผน 

6 เสนอรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2564 ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

1 ธันวาคม 2563 – 
31 ธันวาคม 2563  

กลุมงานนโยบายและแผน 

7 ดําเนินการเผยแพรแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖4 ใหโรงเรียนในสังกัดและ
ผูเก่ียวของ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการตามนโยบายและเปาหมาย 

๑ มกราคม ๒๕๖4 กลุมงานนโยบายและแผน 

8 ติดตาม และประเมินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

๑ มกราคม ๒๕64 – 
30 กันยายน 2564 

กลุมงานนโยบายและแผน 

9 สรุป และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

1 สิงหาคม 2564 –  
30 กันยายน 2564 

กลุมงานนโยบายและแผน 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมท่ี ๑ 

กลุมนโยบายและแผน ศึกษานโยบาย 
ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดทํารางรายละเอียด
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายสําหรับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    

 กิจกรรมท่ี ๒ 
จัดประชุมคณะทํางาน  

    

 กิจกรรมท่ี ๓ 
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ชีแ้จงนโยบาย 
ของสพฐ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย
สําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแผนการใชเงิน
ปงบประมาณ 2564         
  -คาอาหาร (30 คน x ๘๐ บาท x  2 วัน  
   = 4,8๐๐.-บาท) 
  -คาอาหารวาง (30 คน x ๓๕ บาท x 4 ม้ือ    
   = 4,2๐๐.-บาท) 

 9,0๐๐  9,0๐๐ 
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมท่ี ๔ 

จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการรายงานผล
การดําเนินงาน และเสนอโครงการ 
  -คาอาหาร (30 คน x 8๐ บาท x ๒ วัน  
   = 4,8๐๐.-บาท) 
  -คาอาหารวาง (30 คน x 35 บาท x  4 ม้ือ    
   = 4,2๐๐.-บาท) 

 9,๐๐๐  9,๐๐๐ 

 กิจกรรมท่ี ๕ 
ดําเนินการรวบรวมขอมูล และจัดทํารูปเลม
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ ๒๕๖4 
คาลวงเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖4 
  -จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖4  
   จํานวน ๓๐ เลม ๆ ละ 200.-บาท  
   รวมเปนเงิน 6,0๐๐.-บาท 
  -คาปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ  
   เปนเงิน 1,1๐๐.-บาท 

1,100 6,000  7,100 

 กิจกรรมท่ี ๖ 
ดําเนินการเผยแพรแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖3 ใหโรงเรียนในสังกัดและ
ผูเก่ียวของ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตรและเปาหมาย 

    

 กิจกรรมท่ี 7 
ติดตาม และประเมินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
-คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 5 คน x 2 วัน) 
 = 2,400.-บาท  
-คาท่ีพัก (500 บาท x 5 คน x 1 วัน) 
 = 2,500.-บาท 

 4,900  4,900 

 กิจกรรมท่ี 8 
สรุป และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

    

 รวม 1,100 28,900 - 30,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๑) รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จัดทําแผนสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร   
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 การวิเคราะห 
 

 

แบบวิเคราะห 
 

  

๒) รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 

การติดตาม 
 

แบบติดตาม 
 

๓) รอยละ ๙๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 การติดตาม 
 
 
 

แบบติดตาม 
 

 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๗.๑ การบริหารงบประมาณทุกแผนงานเกิดความชัดเจน และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

๗.๒ การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
อยางสูงสุด 
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ช่ือโครงการ การประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรทางการศึกษาอ่ืน   
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ  

    เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง                                
นโยบาย สพฐ. ท่ี 5       เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1. การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 
                               ตัวบงชี้ท่ี 1  การบริหารจัดการท่ีดี 
                               ตัวบงชี้ท่ี 3  การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
                               ตัวบงชี้ท่ี 4 การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ   1. นางสุพิชญา  แสนวิชัย 

          2. นางสาวเมธินี   สุตาคํา 

ระยะเวลาดําเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕63 – ๓0 กันยายน  ๒๕64            

 

๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนหนวยงานท่ีรับนโยบายการบริหารจัด

การศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สูการบริหาร  จัดการศึกษา

ในพ้ืนท่ี โดยการกํากับดูแล สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความแตกตาง ตามสภาพบริบท

ของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือไปสูเปาหมายท่ีกําหนด   

ในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องมือท่ี

สําคัญอยางยิ่ง คือ การประชุม ซ่ึงการประชุมเปนการสื่อสาร ถายทอดความรู ขาวสาร ความคิดเห็น เปนศูนยรวมการมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การลงมติ การริเริ่มสรางสรรค การวิเคราะหวิจัย และ

การแกไขปญหา การใหคําชี้แนะหรือชี้นําแกผูปฏิบัติงานใหดําเนินการอยางถูกตอง เหมาะสม สงผลใหการ

ดําเนินงานอยางถูกทิศทาง และรวดเร็ว เปนสื่อกลางในการสราง ความรวมมือรวมใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประสบการณ และสรางสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกรจากการรายงานผล และสราง

ขวัญกําลังใจในการพบปะกันในทุกระดับของบุคคลในองคกร 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการโครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
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๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูแทนและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวม 

การประชุม   

๒.๒ เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมมีความรู ความเขาใจในประเด็น และเนื้อหาสําคัญของการประชุม  

๓. เปาหมาย 

๓.๑ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูแทนและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวมการ 

ประชุมทุกคนทุกครั้ง 

๓.๒ ผูเขารวมการประชุมมีความรู ความเขาใจในประเด็น และเนื้อหาสําคัญของการประชุม   

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
๑ 
 
 

ข้ันเตรียมการ 
๑. กําหนดการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา   

ประธานเครือขายและประชุม 
ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม   
และศึกษานิเทศก 

๒. จัดทําหนังสือเชิญประชุม   
๓. จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

และบัญชีลงเวลา 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 
 

1. นางสุพิชญา  แสนวิชัย
2. นางสาวเมธินี สุตาคํา 

๒ 
 

ข้ันดําเนินการ 
๑. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 ครั้ง 
๒. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม  

ศึกษานิเทศก และประธานเครือขาย 
จํานวน 2 ครั้ง 

๓. ประชมุบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ   
 จํานวน 2 ครั้ง  

 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

๓ ประเมินผลการดําเนินงาน 
สํารวจความพึงพอใจโดยใชเครื่องมือ  
      

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

๔ การปรับปรุงแกไข 
วิเคราะหสภาพปญหาในการจัดประชุมและนํามา
ปรับปรุงแกไขในการประชุมครั้งตอไป 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
๑ กิจกรรมท่ี ๑ 

  ประชุมผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 4 ครั้ง       

 60,000  60,000 

 ๑.๑  คาอาหารกลางวัน 4 ม้ือ  
(100 คน × 80 บาท × 4 ม้ือ) 
=32,000 บาท     

    

 ๑.๒  คาอาหารวาง 8 ม้ือ      
(100 คน × 35 บาท × 8 ม้ือ) = 
28,000 บาท     

    

2 กิจกรรมท่ี 2 
  ประชุมผูบริหารการศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศกและ
ประธานเครือขาย 

 6,000  6,000 

 2.1 คาอาหารกลางวัน 2 ม้ือ 
(20 คน × 80 บาท × 2 ม้ือ)  
= 3,200 บาท  

    

 2.2 คาอาหารวาง 4 ม้ือ 
(20 คน × 35 บาท × 4 ม้ือ)  
= 2,800 บาท 

    

3 กิจกรรมท่ี 3 
  ประชุมประชุมบุคลากรสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฯ 

 13,500  13,500 

 3.1 คาอาหารกลางวัน 2 ม้ือ 
(45 คน × 80 บาท × 2 ม้ือ)  
= 7,200 บาท 

    

 3.2 คาอาหารวาง 4 ม้ือ 
(45 คน × 35 บาท × 4 ม้ือ)  
= 6,300 บาท 

    

4 จัดทําเอกสาร/คูมือ 
 

  500 500 

 รวม - 79,500 500 80,000 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑  มีผูเขารวมการประชุมคิดเปนรอยละ  ๘๐ แบบประเมิน แบบสอบถาม 

๖.๒  ผูเขารวมการประชุมมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  ๙๐    

๖.๓  ผูเขารวมการประชุมสามารถบริหารจัดการศึกษาได 

       อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

  

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     ๗.๑ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรเจาหนาท่ีรับทราบและเขาใจ 

นโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ฯ    

 ๗.๒ การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีการบริหารอยาง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนตามเปาหมาย  

 ๗.๓  ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานในทางท่ีดีและสรางเสริมความสามัคคี 
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ช่ือโครงการ ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
นโยบายและแผนระดบัชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 
นโยบาย สพฐ. ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ  

ตัวบงชี้ท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวเกษแกว ปวนแดง   
                              ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใหส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตมี 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีบทบาทหนาท่ีรวมกับ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของหนวยงานและ 
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือสนองตามเจตนารมณ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต มี 
ยุทธศาสตรกระบวนยุทธและมีเครือขายท่ีเขมแข็งมีประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกสําคัญและเรงรัดผลักดัน 
ใหการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ ก.ต.ป.น. สงผลตอการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา จากความสําคัญดังกลาว จึงดําเนินโครงการขับเคลื่อน 
คุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปงบประมาณ 2564 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
2.2 เพ่ือสงเสริมใหนําผลการประเมินมาจัดทําขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณภาพ 
2.3 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอผูท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน 

การจัดการศึกษา และนํามาใชในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

  

3. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จาํนวน  9  คน  
2) ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พรอมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง  
3) สรุป รายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถ 

ปฏิบัติงานไดตามบทบาทหนาท่ีและสอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

2) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ประเมินตนเองเชิงระบบ และมีเอกสาร 
หลักฐานในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยางครบถวน  

3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบเครือขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาอยางเขมแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 

 

4. กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  

จํานวน 9 คน 
พฤศจิกายน 2563 นางสาวเกษแกว ปวนแดง 

2 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของ สถานศึกษา  
พรอมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 

มกราคม 2564 

3 ประชุมสรุปรายงานผลคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนท่ี การศึกษา 

กันยายน 2564 
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5.รายละเอียดการใชงบประมาณ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 9 คน 

7,500 1,350  8,850 

 -คาเบี้ยประชุม (1 คน x 1,500 บาท) +  
(8 คน x 750 บาท) = 7,500 บาท 

    

 -คาอาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
(9 คน x 150 บาท x 1 วัน) = 1,350 บาท 

    

2 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษา พรอมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  
9,500 

  
9,500 

 -คาเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 240 บาท x 2 วัน)  
= 4,320 บาท 

    

 -คาท่ีพัก (9 คน x 500 บาท x 1 วัน)  
= 4,500 บาท  

    

 -คาพาหนะ = 2,330 บาท     
3 สรุปรายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    

 รวม 7,500 10,850 - 20,000 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถจัดการ
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ ตรวจเยี่ยม 
ติดตาม ประเมิน และนิเทศ สถานศึกษาไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 

แบบรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบเครือขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

อยางเขมแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 
7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สามารถบริหารดานวิชาการ โดยผาน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาได 
7.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดรับการติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สงผลใหงานวิชาการ มีความเขมแข็งข้ึน 
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ช่ือโครงการ การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาการเรียนรู 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

นโยบายและแผนระดบัชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 

                                                                                        การสรางความสามัคคีปรองดอง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 1 การบริหารงานดานวิชาการ 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทาเทียมกัน  

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษแกว ปวนแดง และนางเตือนใจ ณ รังษี  

ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 

1. หลักการและเหตุผล       
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดประกาศเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐ 

ปการศึกษา ๒๕๖๓  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 
เพ่ือเปนเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ซ่ึงนับเปนผลสําเร็จของการจัดการศึกษาท่ี
ครูผูสอนสามารถนําไปประกอบการทําผลงานเชิงประจักษเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพรผลงานดานการ
จัดการศึกษา สูสายตาสาธารณชน โดยการจัดงานไดเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแขงขันเพ่ือใหสอดรับกับ
นโยบายและบริบทการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนไปทุกป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดปรับปรุง
กิจกรรมหลักเกณฑการจัดการแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน  ใหมีเฉพาะกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพท่ี
สามารถนําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือประกอบอาชีพ รวมท้ังกิจกรรมลูกเสือซ่ึงเปนทักษะชีวิต ท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จึงไดจัดทําโครงการ
ข้ึนเพ่ือดําเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และดําเนินการนิเทศ  กํากับ ติดตาม ให
กําลังใจครู นักเรียน ในสังกัด ตัวแทนไปรวมแขงขันในระดับภาค หรือระดับชาติตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และนักเรียนไดนําผลงานท่ีเกิดจากการจัด 

การศึกษามาเผยแพรสูสาธารณชน ใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง 
๒.๒ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมไดแสดงออกดานศักยภาพและ 

ความสามารถพิเศษในแตละดาน 
๒.๓ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานภาครัฐ/เอกชน  

และประชาชน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
๓.๑.๒ นักเรียนท่ีเขารวมแขงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศไปเขารวมการแขงขัน 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาระดับภาคเหนือ 

๓.๑.๓ ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนปกติและเด็กพิเศษ ท่ีเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ทุกระดับชั้นท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดแสดงออกซ่ึงความรู ความสามารถเปนท่ี 
ประจักษตอสาธารณชน 

    4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

4.1 วางแผนการทํางานและศึกษารายละเอียด 

ของงานและกิจกรรมการแขงขันฯ 

ตุลาคม 2563 – 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 

กลุมนเิทศฯ 

(ศน.เตือนใจ ณ รังษี) 

4.๒ แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการฯ และกําหนด 

ปฏิทินการปฏิบัติงานรวมกับกลุมเครือขาย 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

มกราคม 2564 – 

มีนาคม ๒๕๖4 

คณะกรรมการฯ 

ระดับกลุมเครือขายฯ

และระดับอําเภอ 

4.๓  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุมเครือขาย 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดับอําเภอเขา 

รวมการแขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม เขต ๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด 
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ) 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

4.๔ คัดเลือกตัวแทนนักเรยีนระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาไปรวมแขงขันในระดับภาค  

กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 

4.๕ คณะกรรมการนิเทศ ประชุม แบงหนาท่ี และ 

มอบหมายภารกิจการสงเสริม สนับสนุน  

ตอยอดใหกับตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาไปรวมแขงขันในระดับภาค 

สงิหาคม 2564 -

กันยายน 2564 

 

คณะกรรมการนิเทศฯ 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 

๔.๖ ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ไปรวมแขงขันในระดับภาค  

กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนท่ีเปนตัวแทน 

๔.๗ คณะกรรมการนิเทศ ไปกํากับติดตาม นิเทศ  

ใหกําลังใจในระดับภาค  

กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการนิเทศฯ 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 

4.๘ คณะกรรมการนิเทศ ประชุมสรุปประเด็น 

ปญหา อุปสรรค รายงานผลการแขงขัน 

ระดับภาคและระดับชาติ เพ่ือพัฒนาในปตอไป 

กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการนิเทศฯ 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 

4.๙ การจัดวันแสดงความชื่นชมยินดี กับโรงเรียน 

ท่ีไดรับรางวัลระดับภาคฯ และระดับชาติ 

กันยายน ๒๕๖๔ กลุมนิเทศฯ 

(ศน.เตือนใจ ณ รังษี) 
 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ     
     ใชงบประมาณท่ีไดจัดสรรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ปงบประมาณ 256๔  จํานวน  ๒5๐,000  บาท (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน)  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวมเงิน 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 วางแผนการทํางานและศึกษารายละเอียดของงาน
และกิจกรรมการแขงขันฯ 

- - - - 

๒ แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการฯ และกําหนด
ปฏิทินการปฏิบัติงานรวมกับกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ 

- ๓,๖๐๐ - ๓,๖๐๐ 

 -คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม  
 (24 คน x 150 บาท x 1 วนั) = 3,600 บาท 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ) 
    

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวมเงิน ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

๓ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและระดับอําเภอเขารวมการ
แขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ณ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

- ๕๔,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ 

 -คาเบี้ยเลี้ยง (100 คน x 240 บาท x 1 วัน)  
 = 24,000 บาท) 

    

 -คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
 (200 คน x 150 บาท x 1 วัน) = 30,000 บาท) 
-คาวัสดุท่ีใชในการแขงขัน = 10,000 บาท 

    

๔ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไป
รวมแขงขันในระดับภาค 

๖,๐๐๐ ๖๘,๕๐๐ ๗,๐๐๐ ๘๑,๕๐๐ 

 -คาเบี้ยเลี้ยง (150 คน x 240 บาท x 1 วัน)  
 = 36,000 บาท) 

    

 -คาท่ีพักสําหรับกรรมการตดัสิน (20 คน x 
 500บาท x 1 วัน) = 10,000 บาท) 

    

 -คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
(150 คน x 150 บาท x 1 วัน) = 22,500 บาท) 

    

 -คาวัสดุท่ีใชในการแขงขัน = 7,000 บาท     
๕ คณะกรรมการนิเทศ ประชุม แบงหนาท่ี และ

มอบหมายภารกิจดําเนินการนิเทศ สงเสริม 
สนับสนุน ตอยอดใหกับตัวแทนนักเรียนระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาไปรวมแขงขันในระดับภาค 

บูรณาการจากงบประมาณท่ีจัดสรรใหสําหรับเปน
คาใชจายท่ี 1.6.1 และ 1.6.2 คาประชุม คาเบี้ย
เลี้ยง คาท่ีพักและพาหนะการเดินทางไปราชการ 

๖ ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปรวม
แขงขันในระดับภาคเหนือ ณ สพป.นาน เขต ๑ 

- ๕๘,๘๐๐ - ๕๘,๘๐๐ 

 -คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับนักเรียน   
 (100 คน x 150 บาท x 2 วัน) = 30,000 บาท) 
-คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับครูผูควบคุม ( 60 คน x  
 240 บาทx 2 วัน) =  28,800 บาท 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวมเงิน 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

๗ คณะกรรมการนิเทศ ไปกํากับ ติดตาม นิเทศ  
ใหกําลังใจในระดับภาค 

- ๒๖,๖๐๐ - ๒๖,๖๐๐ 

 -คาเบี้ยเลี้ยง ( 10 คน x 240 บาทx 4 วัน)  
 =  9,600  บาท 

    

 -คาท่ีพัก ( 10 คน x 500 บาทx 2 คืน)  
 =  10,000  บาท 
-คาพาหนะ (น้ํามันเชื้อเพลิง)  =  7,000  บาท 

    

๘ คณะกรรมการนิเทศ ประชุมสรุปประเด็นปญหา 
อุปสรรค รายงานผลการแขงขันระดับภาคและ
ระดับชาติ เพ่ือพัฒนาในปตอไป 

- ๖,๕๐๐ - ๖,๕๐๐ 

 -คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ( 30 คน x    
 150 บาทx 1 วัน) =  4,500  บาท 
- คาพาหนะสําหรับคณะกรรมการ ประธานกลุม  
 เครือขายฯ ( 10 คน x 200 บาท)  
 =  2,000  บาท 

    

๙ การจัดวันแสดงความชื่นชมยินดี กับโรงเรียนท่ีไดรับ
รางวัลระดับภาคฯ และระดับชาติ (ในงานประชุม
ผูบริหารฯ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

- - ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

 -คาจัดทําโลรางวัล ( 5 อัน x 800 บาท)  
 = 4,000 บาท 
-คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ ( 50 อัน x  
 100 บาท) = 5,000 บาท 
 

    

 รวม ๖,๐๐๐ ๒๑๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 

 

 

 

 

 



87 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละของนักเรียนท่ีเขารวม 

 กิจกรรมการแขงขันทักษะทาง 

 วิชาการในงานศิลปหัตถกรรม 

 นักเรียนประถมศึกษาระดับ 

 จังหวัด และระดับภาค 

รอยละ 50/30/20  

ของนักเรียนท่ีเขารวม

กิจกรรมการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและระดับภาค 

สอบถาม 

ความคิดเห็น 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 

 

 

 

2. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับ 

 รางวัลชนะเลิศการแขงขัน 

 กิจกรรมทักษะทางวิชาการใน 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 

 ไดเปนตัวแทนไปแขงขัน และ 

 ไดรับรางวัลระดับภาค 

รอยละ 30 ของนักเรียน 

ท่ีไดรับรางวัลเหรียญทอง

ระดับภาค 

 

สํารวจขอมูล 

 

แบบสํารวจขอมูล 

 

3. ระดับความพึงพอใจของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู  

บุคลากรทางการศึกษา และ 

ผูเก่ียวของท่ีมีสวน 

ในการสงเสริมสนับสนุนการจัด 

กิจกรรมการแขงขันทักษะ 

วิชาการในงานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนทุกระดับ 

ระดับดีข้ึนไปของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

บุคลากรทางการศึกษา  

และผูมีสวนเก่ียวของ 

ท่ีมีความพึงพอใจ 

สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.๑ นักเรียนตัวแทนท่ีเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ไดรับ 

ประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมและนําประสบการณมาพัฒนาตนเองและกิจกรรมตอไป 
7.2 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดนําประสบการณมาใชพัฒนาผูเรียน 

7.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูเก่ียวของทุกภาคสวนมีความภาคภูมิใจ 

รวมกันในการเขารวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 

 

 
 



  ๘๘ 
 

 

ช่ือโครงการ การจดังานวันครู ประจําป 2564  

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564)  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการ 

พัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

ตัวบงช้ีท่ี 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ   สมาคมครูอําเภอจอมทอง 

ระยะเวลาดําเนินการ   16 มกราคม 2564 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการหลอหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนท่ีกําลัง

เติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผูสรางคนใหเปนคนดีมีความรูความ

สมารถของสังคม ซ่ึงผูท่ีเปนครูจําเปนตองมีท้ังความรูและความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ความรู 

อดทน และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีท้ังตอศิษยและประชาชนท่ัวไปครูจึง

มีความสําคัญอยางยิ่งตอศิษยและสังคม 

ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางบุคคลผูประกอบวิชาชีพครู บุคลากร

ทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพ่ือธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพ่ือเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย สมาคมครูอําเภอ

จอมทอง จึงไดจัดทําโครงการจัดงานวันครูข้ึนมา 
 

๒. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย และประกาศเกียรติคุณผูประกอบวิชาชีพครู 
2.2 เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ สรางความรูรักสามัคคี ระหวางผูประกอบวิชาชีพครูดวยกัน 

และระหวางผูประกอบวิชาชีพครู และผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ 
2.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความกาวหนาสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 
 
 
 



  ๘๙ 
 

๓. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจการจัดงานและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอนและผูเรียน 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน 1-15 ธันวาคม 2563 สมาคมครูอําเภอจอมทอง 
2 ดําเนินงานตามกิจกรรม 16 มกราคม 2564  
 2.1 กิจกรรมงานพิธีไหวครู   
 2.2 กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู   

3 สรุปผลการดําเนินงาน มกราคม 2564  
4 รายงานผลการดําเนินงาน มกราคม 2564  

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมท่ี ๑     
 กิจกรรมงานพิธีไหวครู  15,000  15,000 
 -คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  

(100 คน x 150 บาท x 1 วัน)  
= 15,000 บาท 

    

 กิจกรรมท่ี 2     
 กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู   5,000 5,000 
 -คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ  

(250 บาท x 20 อัน) = 5,000 บาท  
    

 รวม - 15,000 5,000 20,000 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีเขารวมงานวันครูทุกคน 
 

การสังเกต แบบลงทะเบียน 
 

6.2 รอยละขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีความพึงพอใจการจัดงานวันครู 
 

การสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขารวมงานพิธีวันครู 

7.2 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดงานวันครู 



  ๙๐ 
 

ช่ือโครงการ  การจัดงานวันครู ประจําป พ.ศ. 2564 สมาคมครูแมแจม  

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564)  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการ 

พัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

ตัวบงช้ีท่ี 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ   สมาคมครูแมแจม 

ระยะเวลาดําเนินการ   ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ครู เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการหลอหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซ่ึงตอง

เติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผูสรางคนใหเปนคนดีมีความรูความ

สมารถของสังคม ซ่ึงผูท่ีเปนครูจําเปนตองมีท้ังความรูและความสามารถ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ 

อดทน และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีท้ังตอศิษยและประชาชนท่ัวไป ครูจึง

มีความสําคัญอยางยิ่งตอศิษยและสังคม 

 ดังนั้น ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางบุคคลผูประกอบวิชาชีพครู กับ

ประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพ่ือธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดี

งามของชาติ และเพ่ือเชิดชูเกียรติครู อาจารยของโรงเรียนทุกสังกัดในอําเภอแมแจม สมาคมครูแมแจม จึงได

จัดทําโครงการ การจัดงานวันครู ประจําป พ.ศ. 2564 ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย และประกาศเกียรติคุณผูประกอบวิชาชีพครู ท้ังในอดีตและปจจุบัน 

๒.๒ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ สรางความรูรักสามัคคี ระหวางผูประกอบวิชาชีพครูดวยกัน ระหวางผูประกอบ

วิชาชีพครู และผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ 

๒.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความกาวหนาสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ 

 

 

 



 ๙๑ 
 

๓. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ/ดานผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในอําเภอแมแจมทุกคนเขารวมกิจกรรมวันครู  
ประจําป พ.ศ. 2564 (วันท่ี 16 มกราคม 2564) 

3.1.2 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอแมแจม 
3.2 เชิงคุณภาพ/ดานผลลัพธ (Outcomes)  

เพ่ือใหผูบังคับบัญชา ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง ตลอดจนหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจําป 2564 นําไปสูความรวมมือ รวมแรง รวมใจ 
ในการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนตอไป 

 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทําแผนงาน/โครงการ/และกรอบการดําเนินงาน พฤศจิกายน 2563 สมาคมครูแมแจม 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 สมาคมครูแมแจม 
3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ธันวาคม 2563 สมาคมครูแมแจม 
4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ธันวาคม 2563 สมาคมครูแมแจม 
5 ดําเนินการจัดงานวันครู ประจําป 2564 มกราคม 2564 สมาคมครูแมแจม 
6 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน มกราคม 2564 สมาคมครูแมแจม 

 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ  จํานวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี ๑ พิธีทางศาสนา     
 1.1 จตุปจจัยถวายพระสงฆ 

สวดทักษิณานุปทาน/ชัยมงคลคาถา  
    

 1.2 ภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ (ปนโต)      
 1.3 อาหารวาง, น้ําดื่ม, น้ําปานะ      
2 กิจกรรมท่ี 2 พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย  15,000 300 15,300 
 2.1 บทสวดคําฉันทระลึกถึงพระคุณ

บูรพาจารย, โองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย 
คําปฏิญาณตน  
-คาถายเอกสาร (0.50 บาท x 600 คน)  
 = 300 บาท 

    

 2.2 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  
(100 คน x 150 บาท x 1 วัน)  

= 15,000 บาท 

    

 



 ๙๒ 
 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3  พิธีครูสดุดี   4,500 4,500 
 3.1 มอบเกียรติบัตร โลรางวัล “ครูสดุดี”

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน  
ประจาํป 2564 (250 บาท x 18 อัน) = 
4,500 บาท 

    

4 กิจกรรมท่ี 4  สถานท่ี     
 4.1 จัดเตรียมตกแตงสถานท่ีจัดงาน/โตะหมู

บูชา/ดอกไม/ธูป เทียน/ปาย/บํารุงสถานท่ี/ 
    

5 สรุป ประเมิน / รายงานผลโครงการ   200 500 
 รวม  15,000 5,000 20,000 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

เชิงปริมาณ/ดานผลผลิต 
1) รอยละ 90 ของครู บุคลากรทางการศึกษา  

และผูเขารวมกิจกรรม 
 

- การสังเกต 
- การลงทะเบียน 
 

- การสังเกต 
- การลงทะเบียน 
 

เชิงคุณภาพ/ดานผลลัพธ 
2) รอยละ 90 ของครู บุคลากรทางการศึกษา  

และผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจ 
 

- การสังเกต 
- การประเมินความ       
พึงพอใจ 

 

- การสังเกต 
- การประเมินความ       
พึงพอใจ 

 
 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ครู บุคลากรทางการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอ

พระคุณครูและพระคุณบูรพาจารย เกิดความสัมพันธอันดี และกอใหเกิดความรักสามัคคีระหวางครูและ

หนวยงานอ่ืน มีการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ รวมท้ังประชาชนท่ัวไปและชุมชนเห็นคุณคาของ

วิชาชีพครู และวันครู 

 



 ๙๓ 

ช่ือโครงการ การจดังานวันครู ประจําป 2564  

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564)  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการ 

พัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

ตัวบงช้ีท่ี 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ   สมาคมครูอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ   16 มกราคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ครู เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการหลอหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซ่ึงตอง

เติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผูสรางคนใหเปนคนดีมีความรู

ความสามารถของสังคม ซ่ึงผูเปนครูจําเปนตองมีท้ังความรูและความสามารถ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ทักษะ ความอดทน  และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีท้ังตอศิษยและ

ประชาชนท่ัวไป ครูจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอศิษยและสังคม 

โรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา เปนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ความสามารถ สามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ การท่ีจะใหเกิดผลผลิตดังกลาวไดนั้น

ตองอาศัยครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนหลัก 

ดังนั้น ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง  เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของสังคมและประเทศชาติ  เพ่ือธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเพ่ือเชิดชูเกียรติครู อาจารยของโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงไดจัดทําโครงการจัดงานวันครู ประจําป 2564 ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย 

๒.๒ เพ่ือสงเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู 

๒.๓ เพ่ือสงเสริมความรวมมือ ความรูรักสามัคคี และความเขาใจอันดีระหวางครูกับประชาชนในการพัฒนา 

การศึกษาของสังคมและประเทศชาติ 
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2.4 เพ่ือธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

2.5 เพ่ือสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  และประชาชนเขารวมกิจกรรมการจัดงานวันครู 
 

๓. เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอําเภอกัลยาณิวัฒนาทุกคน เขารวมกิจกรรม 
งานวันครู ประจําป 2564 (วันท่ี 16 มกราคม 2564)  

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

    ๓.๒.๑ เพ่ือใหผูบังคับบัญชา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

ตลอดจนหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจําป 2564 นําไปสู

ความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ในการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอไป 
 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทําแผนงาน/โครงการ/และกรอบการดําเนินงาน ธันวาคม 2563 สมาคมครูอําเภอ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ ธันวาคม 2563 กัลยาณิวัฒนา 
3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มกราคม 2564  
4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มกราคม 2564  
5 ดําเนินการจัดงานวันครู ประจําป 2564 มกราคม 2564  
6 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน กุมภาพันธ 2564  

 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี ๑ พิธีทางศาสนา     
 1.1 จตุปจจัยถวายพระสงฆ 

สวดทักษิณานุปทาน/ชัยมงคลคาถา  
    

 1.2 ภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ (ปนโต)      
 1.3 อาหารวาง, น้ําดื่ม, น้ําปานะ      

2 กิจกรรมท่ี 2 พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย  15,000  15,000 
 2.1 บทสวดคําฉันทระลึกถึงพระคุณ

บูรพาจารย, โองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย 
คําปฏิญาณตน  

    

 2.2 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  
(100 คน x 150 บาท x 1 วัน)  

= 15,000 บาท 
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ  (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3  พิธีครูสดุดี   4,500 4,500 
 3.1 มอบเกียรติบัตร โลรางวัล “ครูสดุดี”

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน  
ประจําป 2564 (250 บาท x 18 อัน) = 
4,500 บาท 

    

4 กิจกรรมท่ี 4  สถานท่ี     
 4.1 จัดเตรียมตกแตงสถานท่ีจัดงาน/โตะหมู

บูชา/ดอกไม/ธูป เทียน/ปาย/บํารุงสถานท่ี/ 
    

5 สรุป ประเมิน / รายงานผลโครงการ   500 500 
 รวม  15,000 5,000 20,000 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
เชิงปริมาณ/ดานผลผลิต   
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 

ในอําเภอกัลยาณิวัฒนา ไดเขารวมกิจกรรมงานวันครู  
รอยละ 80 ข้ึนไป 

ลงทะเบียน/รายงานตัว 
 

ใบลงทะเบียน/
รายงานตัว  

2) หนวยงานท่ีเก่ียวของไดเขารวมกิจกรรมงานวันครู  
รอยละ 80 ข้ึนไป 

สังเกต /สอบถาม 
 

การสังเกต สัมภาษณ  
 

เชิงคุณภาพ/ดานผลลัพธ   
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 

 ในอําเภอกัลปยาณิวัฒนามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 งานวนัครู 

สอบถามความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถาม 
 

2) การยอมรับของบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สังเกต /สอบถาม การสังเกต สัมภาษณ 
 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

๑. เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  และสงเสริมความกตัญูกตเวที 
๒. เกิดความสัมพันธอันดี และกอใหเกิดความรักสามัคคี ระหวางครูและหนวยงานอ่ืน รวมท้ังประชาชน 
๓. เกิดการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ และการนําเสนอผลงานใหม ๆ 
๔. ประชาชนท่ัวไปและชุมชนเห็นคุณคาของวิชาชีพครูและวันครู 

 

 



๙๖ 
 

ช่ือโครงการ                กิจกรรมวันสําคัญ  
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานความม่ันคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ความม่ันคง 
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ  

   เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน         
นโยบายและแผนระดบัชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 
นโยบาย สพฐ. ท่ี 5        เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 

ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 

ตัวบงช้ีท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี 4 การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายปริวฒัน  ไชยวงค 
   กลุมอํานวยการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีเปน
แบบอยางท่ีดี ในการใหการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของชาติ
บานเมืองใหกับ สถานศึกษา ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้เพ่ือบุคลากร นักเรียน รวมถึงประชาชน 
มีความตระหนักและสํานึกตอสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ประพฤติปฏิบัติตามแบบอยาง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

เพ่ือแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดีตอสถานบันท้ังชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
และเพ่ือเปนแบบอยางการปฏิบัติท่ีดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จึงจะได
ดําเนินการโครงการกิจกรรมวันสําคัญ เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดไดรวมกิจกรรม 
  
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหกับบุคลากรในสังกัด ใหมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
๒.๒ เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดไดรวมปฏิบัติ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของชาติบานเมือง 
๒.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีและการมีสวนรวมระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม เขต ๖ กับ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทองถ่ิน 
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๓. เปาหมาย 
๓.๑ ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
๓.๒ ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร ในสังกัดทุกคน 
๓.๓ ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
๑ 

 
การวางแผน และเตรียมการดําเนินงาน 
การกําหนดวิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน 

ตุลาคม  ๒๕63 นายปริวัฒน  ไชยวงค  
กลุมอํานวยการ 

2 การดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 
-วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

13  ตุลาคม 2563 
 

นายปริวฒัน  ไชยวงค  
กลุมอํานวยการ 

 -วันปยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕63  
 -กิจกรรมพิธีไหวสาพระเจาอินทวิทยานนท ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕63 นายปริวฒัน  ไชยวงค 
 -กิจกรรมวันพอ ๕ ธันวาคม ๒๕63 กลุมอํานวยการ 
 -กิจกรรมวันสงกรานตและพิธีแหไมคํ้าโพธิ ์ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕64  
 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาฯพระบรมราชินี 
3 มิถุนายน 2564 
 

 

 -กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กรกฎาคม ๒๕๖4  
 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
28 กรกฎาคม 2564 
 

 

 -กิจกรรมวันแม ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖4  
3 การประเมินผล และติดตามผลการดําเนินงาน ตุลาคม ๒๕63– 

กันยายน ๒๕64 
นายปริวฒัน  ไชยวงค  
กลุมอํานวยการ 

4 สรุปผลรายงาน กันยายน ๒๕64 นายปริวัฒน  ไชยวงค  
กลุมอํานวยการ 

 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 วันคลายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 1,000  1,000 

2 วันปยมหาราช  1,๐๐๐  1,๐๐๐ 
3 พิธีไหวสาพระเจาอินทวิทยานนท  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
4 กิจกรรมวันพอ  1,๐๐๐  1,๐๐๐ 
5 กิจกรรมวันสงกรานตและพิธีแหไมคํ้าโพธิ ์  2,๐๐๐  2,๐๐๐ 
6 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 1,000  1,000 
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
7 กิจกรรมวันแม  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

8 กิจกรรมแหเทียนพรรษา  5,๐๐๐  5,๐๐๐ 
9 กิจกรรมวันปใหม     13,๐๐๐     13,๐๐๐ 

10 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชิน ี

 1,000  1,000 

11 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผล  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
 รวม  30,000  30,000 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

๖.๑ รอยละของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา ท่ีรวมกิจกรรม 

 วันสําคัญ 
 

บันทึกการเขารวมกิจกรรม  
 
 

แบบบันทึก 
 
 

๖.๒ ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 
 
 

การสังเกต/ 
การสํารวจความพึงพอใจ 

แบบสังเกต/         
แบบสํารวจ 
 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๑ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึกรักสถาบันชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย  
๗.๒ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณคาและรักษา 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของชาติบานเมือง 
๗.๓ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทองถ่ิน มีความสัมพันธท่ีดีกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๙๙ 
 

ช่ือโครงการ การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
นโยบายและแผนระดบัชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 
นโยบาย สพฐ. ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ  

ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 

ตัวบงช้ีท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ระยะเวลาดําเนินการ     มกราคม  2564  –  กันยายน  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จํานวนท้ังสิ้น 100 โรง โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุม 3 
อําเภอ คือ อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม  และอําเภอกัลยาณิวัฒนา มีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวม 12 กลุมเครือขาย ซ่ึงการบริหารจัดการศึกษาจําเปนตองใชขอมูล
สารสนเทศในการขับเคลื่อน โดยมีเจาหนาท่ีขอมูลระดับโรงเรียนสํารวจ จัดทํา และรายงานขอมูลพ้ืนฐานทาง
การศึกษา โดยโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองจัดทําขอมูลดังกลาวใหแลวเสร็จทันตามปฏิทิน
การจัดเก็บขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  จําเปนตองวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบเพ่ือใหไดขอมูลท่ี
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และคุมคากับการลงทุน โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 มีนโยบายในการจัดเก็บขอมูลรูปแบบคลังขอมูล ท่ีสามารถเขาถึงและใชงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชโปรแกรมซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การการนําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนไปใชประโยชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของขอมูลสารสนเทศ จึงไดจัดทําโครงการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ประจําปการศึกษา 2564 ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน มีความรู ความเขาใจ สามารถใช

โปรแกรมระบบจัดทําขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพตามเวลาท่ีกําหนด 
   
3. เปาหมาย 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขอมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน จํานวน  100  คน  



๑๐๐ 
 

 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

1 วางแผนดําเนินงานเพ่ือศึกษาโปรแกรมจัดเก็บ
ขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ปการศึกษา 2564  

มกราคม 2564 – 
กุมภาพันธ 2564 

กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ   

2 แตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดเก็บขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ปการศึกษา 2564 

เมษายน 2564 กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ   

3 ดําเนินการจัดเตรียมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดเก็บขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  
ปการศึกษา 2564 ใหแกโรงเรียนในสังกัด 

พฤษภาคม 2564 – 
มิถุนายน 2564 

กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ   

4 รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
ปการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน 

กรกฎาคม 2564 – 
กันยายน 2564 

กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ   

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะทํางานเชิงปฏิบัติการจัดเก็บขอมูล 

เพ่ือการบริหารจัดการ ปการศึกษา 2564 
 1,500  1,500 

 -คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม (10 คน x   
150 บาท x 1 วัน) = 1,500 บาท 

    

2 ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดเก็บขอมูลทางการศึกษาใหแก 
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 100 โรง  

9,600 16,500 2,400 28,500 

 1.1 คาตอบแทนวิทยากร     
  -วิทยากร (600 บาท x 2 คน x 3 ชั่วโมง) 

= 3,600 บาท) 
    

 1.2 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม     
  -วิทยากร คณะทํางาน และผูเขารับการอบรม  

(110 คน x  150 บาท x 1 วัน)  
= 16,500 บาท 

    

 1.3 คาวัสด ุ= 2,400 บาท     
 1.4 คาทําการนอกเวลา  

(10 คน x 200 บาท x 3 วัน)  
= 6,000 บาท  

    

 รวม 9,600 18,000 2,400 30,000 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 



๑๐๑ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1) ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ  
สามารถใชโปรแกรม 

การประเมิน แบบประเมิน 

2) มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรวมกัน 
 
 

การรายงานขอมูล 
ในระบบ 

ระบบการรายงาน
ผานเว็บไซต 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 ๑๐๒ 
 

ช่ือโครงการ การติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ   

๒๕๖4 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความม่ันคงของมนษุย 

นโยบาย สพฐ. ท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม  

ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน (กลุมนโยบายและแผน) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

องคกรท่ีมีการบริหารงานท่ีดีตองบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามนโยบาย ท่ีไดตั้งเปาหมายไวในรอบปงบประมาณจะตองมีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุม กํากับ ดูแล สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อีกท้ังเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และสามารถนําขอมูลจากการติดตามผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณมาปรับปรุง วิธีการ
บริหารในปงบประมาณถัดไป และจําเปนตองรายงานใหหนวยงานตนสังกัดและรายงานตอสาธารณะ เพ่ือ
สนองตอบตอกระบวนการบริหารแบบมุงเนนผลงาน (Result Based Management) โดยท่ีจะตองกําหนด
กระบวนการกํากับติดตามและประเมินผล จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา  
 

๒. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหมีเครื่องมือควบคุม กํากับ การบริหารและทิศทางการใชงบประมาณตามนโยบาย  
2.2 เพ่ือวัดและประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณตามกลยุทธและรายงานผลใหสาธารณชนไดทราบ  

 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖                     
ตอคณะติดตามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปละ ๒ ครั้ง 

๓.๒ เก็บขอมูลติดตามการใชงบประมาณกลยุทธ ป ๒๕64 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ และโรงเรียนจํานวน 100  โรงเรียน 
 

 

 

 



 ๑๐๓ 
 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

๑ จัดตั้งคณะทํางานการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
ตามนโยบาย 
๑.๑ ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผน 

การจัดทํารูปแบบการติดตาม    
๑.๒ ประชุมเตรียมรับการติดตามผล 

การดําเนินงาน 
๑.๓ การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ตุลาคม–ธันวาคม 2563 กลุมงานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
ผูรับผิดชอบกลยุทธ/ประเด็นการติดตาม 

มกราคม–มีนาคม 2564 

3 การจัดสรุปผลการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖ 
3.1 จัดทําแบบเก็บขอมูลการติดตามฯ  

จัดเก็บขอมูล เพ่ือจัดทํารูปเลม 
3.2 ประชุมชี้แจงเพ่ือรวบรวมขอมูล 

ของคณะทํางาน    

เมษายน–กันยายน 2564 

 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมท่ี ๑ จัดตั้งคณะทํางานการติดตามผล

การดําเนินงานตามนโยบาย 
๑.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการจัดทํา
รูปแบบการติดตาม   

    

๑.๒ ประชุมเตรียมรับการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
     - คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม   
(2๐ คน * 15๐ บาท * 2 ครัง้) = 6,000 บาท 

 6,000  6,000 

 

 

 



 ๑๐๔ 
 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 1.3 การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม  เขต 6 

 9,000 1,750 10,750 

      - คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม   
(๓๐ คน * 150 บาท * 1 ม้ือ) =4,5๐๐ บาท 

    

  - คาของท่ีระลึกสําหรับคณะติดตาม  
(๓ คน * ๑,๕๐๐ บาท = ๔,๕๐๐ บาท) 

    

  - คาเอกสารการประชุม  
(35 ชุด * 50 บาท) = 1,750 บาท 

    

2 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) ผูรับผิดชอบกลยุทธ/ประเด็นการ
ติดตาม 

    

3 กิจกรรมท่ี 3 การจัดสรุปผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ 

    

3.๑ จัดทําแบบเก็บขอมูลการติดตามฯ จัดเก็บ
ขอมูลเพ่ือจัดทํารูปเลม 

    

3.๒ ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 3,250   3,250 

 รวม 3,250 15,000 1,750 20,000 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖ มีเครื่องมือในการติดตามและพัฒนาการจัด
การศึกษาและทิศทางการบริหารจัดการท่ีด ี

การติดตาม 
 

แบบติดตาม 
 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีเอกสารการรายงานติดตามผล                    
ตามนโยบายเพ่ือใชเปนเครื่องในการจัดการการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖ และเปนเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ  
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ช่ือโครงการ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการจดัทํามาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ  

    เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน       

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี 5       เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ  

ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายชาญชัย  แสงกร  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

2. นายปริวัฒน  ไชยวงค  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําขอตกลง หรือคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแตละป และเพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามกรอบการประเมินผลท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และเพ่ือเปนการสรางความรู
ความเขาใจใหกับบุคลากรในสังกัดเก่ียวกับการดําเนินการในแตละตัวชี้วัดใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไข
ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จึงไดจัดทําโครงการ
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทํามาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2564 ข้ึน 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคลองกับพระราชกฤษฎกีา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖   

๒.๒ เพ่ือใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรูความเขาใจในแนวทางหรือกรอบการ 
ประเมินผลการปฏบิัติราชการตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติ 
ราชการ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๓ เพ่ือใหการรายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการจัดทํา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจาํปงบประมาณ 2564 เปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว   

และทันตามกําหนด 
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๓. เปาหมาย 
ผูบริหารการศึกษา  ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรผูเก่ียวของแตละตัวชี้วัดในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖   
 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ข้ันเตรียมการ 
 1. นายชาญชัย  แสงกร   

2. นายปริวฒัน  ไชยวงค 
 1. ศึกษาขอมูลวางแผนและเตรียมดําเนินการ มกราคม – มีนาคม 2564  
 2. รับฟงคําชี้แจงรายละเอียดกรอบการ

ประเมินผล การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 จากสํานักงาน 
ก.พ.ร. และ สตผ. 

  

 ข้ันดําเนินการ   
 1. แตงตั้งคณะทํางานผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

ผูรับผิดชอบ และผูรายงานแตละตัวชี้วัด 
มีนาคม 2564 
 

 

 2. ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงานผล
การประเมินตนเองรอบ ๖ เดือน  ใหกับ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
ไดรับทราบและดําเนินการรายงานผลการการ
ประเมินตนเอง   

มีนาคม 2564 
 

 

 3. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและรวบรวม
ขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการประเมิน
ตนเองรอบ  ๙ เดือน  ให กับผู รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ไดรับทราบ
และดําเนินการรายงานผลการการประเมิน
ตนเอง   

มิถุนายน 2564 
 

 

 4. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและรวบรวม
ขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการประเมิน
ตนเองรอบ ๑๒ เดือน ใหกับผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ไดรับทราบ 
และดําเนินการรายงานผลการการประเมิน
ตนเอง   

กันยายน 2564 
 

 

 ติดตามและประเมินผล   
 ติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน มีนาคม – กันยายน 2564  
 รายงานผลการดําเนินงาน   
 สรุปผลการดําเนินงาน กันยายน 2564  
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
2 กิจกรรมบริหารจัดการขยะ และใสใจ

ส่ิงแวดลอมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

1. นายชาญชัย  แสงกร   
2. นายปริวฒัน  ไชยวงค   
 

 กิจกรรมท่ี 2.1  สรางจิตสํานึกรักษโลก ตุลาคม 2563 – นายชาญชัย  แสงกร 
   1) แตงตั้งคณะทํางาน จัดทําสื่อ  

(ปายไวนิล) ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
กันยายน 2564 นางสาวณัฐชา ทองตะเภา 

 
   2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหแก

บุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
จํานวน 25 คน ในรูปแบบ KM 

  

 3) ประเมินความรูท่ีไดรับจากรูปแบบ KM   
 กิจกรรมท่ี 2.2  ดําเนินการรวมพลังคัดแยก

ขยะมูลฝอย 
 นายชาญชัย  แสงกร 

บุคลกรกลุมอํานวยการ 
 1) รณรงคเพ่ือปลูกฝงคานิยมสรางจิตสํานึก

ในการลดและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย 
  

 2) คัดแยกขยะมูลฝอย   
 3) ติดตามการดําเนินงาน   
 4) สรุปรายงานผลการดําเนินการ   
 กิจกรรม ท่ี  2.3 สร างจิต สํานึกใส ใจ

ส่ิงแวดลอม  
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายชาญชัย  แสงกร 
 

 1) ประชาสัมพันธกิจกรรมสรางจิตสํานึกใส
ใจสิ่งแวดลอม 

  

 2) สนับสนุนบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
แต งกายชุด พ้ืน เ มือง  ( ทุกวัน ศุกร ของ
สัปดาห) ใชปนโต กลองใสอาหาร ตะกรา 
ถุงผา หรือภาชนะบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

  

 3) กิจกรรม 5 ส   
 4) สรุปรายงานผล   
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
 กิจกรรมท่ี 2.4 กําจัดขยะเปยก  

(เศษอาหาร) โดยนําไปใชประโยชน 
ในการทําปุยหมัก 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

บุคลกรกลุมอํานวยการ 
 

 1) ประชุมคณะทํางานนําขยะเปยก  
(เศษอาหาร) ไปใชในการทําปุยหมัก 

  

 2) จัดซ้ือวัสดุทําปุยหมัก ไดแก 
       - ถังน้ํา ขนาดบรรจุ 40 ลิตร 4 ถัง 
       - กากน้ําตาล 4 แกลลอน 

  

   3) จัดทําปุยหมัก   

   4) สรุปรายงานผล   

3 กิจกรรมการจัดทํามาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

 1. นายชาญชัย  แสงกร   
2. นายปริวัฒน  ไชยวงค   
 

 ข้ันเตรียมการ   

 1. ศึกษาขอมูล วางแผนและเตรียม
ดําเนินการ 

มกราคม –  
มีนาคม 2564 

 

 ข้ันดําเนินการ   

 1. แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบแตละ
มาตรฐาน 

มีนาคม 2564  

 2. ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงาน รอบ 
๖ เดือน   

มีนาคม 2564  

 3. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและรวบรวม
ขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการ
ประเมินตนเอง รอบ ๙ เดือน   

มิถุนายน 2564  

 4. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและรวบรวม
ขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการ
ประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน  

กันยายน 2564  

 ติดตามและประเมินผล   

 ติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน มีนาคม-กันยายน 2564  

 รายงานผลการดําเนินงาน   

 สรุปผลการดําเนินงาน กันยายน 2564  
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

๑ คาจัดทําเอกสาร , คูมือ   200 200 

2 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจงแนวทางวิธีการจัดเก็บ 
และรวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการ
ประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน 

 1,400  1,400 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ/ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการ

จัดเก็บ และรวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงานผล
การประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 

    

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 ม้ือ  
(20 คน x 35 บาท/ม้ือ) = 700 บาท 

    

 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

    

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 ม้ือ  
(20 คน x 35 บาท/ม้ือ) = 700 บาท 

    

3 กิจกรรมท่ี 2.1  สรางจิตสํานึกรักษโลก  3,750 250 4,000 

 1)  จั ด ทําสื่ อ  (ป าย ไวนิล )  ประชาสั ม พันธการ
ดําเนินงาน จํานวน  1  ปาย ราคาปายละ 250 บาท 

    

 2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากร ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  จํานวน 25 คน ในรูปแบบ KM  
เปนเวลา 1 วัน 

    

 - คาอาหารวาง (35 บาท x 25 คน x 2 ม้ือ)  
= 1,750 บาท 

    

 - คาอาหารกลางวัน (80 บาท x 25 คน x 1 ม้ือ) 
= 2,000 บาท 

    

 กิจกรรมท่ี 2.2 ดําเนินการรวมพลังคัดแยกขยะ 
มูลฝอย 

  
 

2,000 2,000 
 

   1) รณรงคเพ่ือปลูกฝงคานิยมสรางจิตสํานึกในการ
ลดและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย 

    

 2) จัดซ้ือถังขยะสําหรับคัดแยกขยะมูลฝอย  จํานวน 
4 ถัง  ราคาถังละ 500 บาท (ขนาดบรรจุ 70 ลิตร) 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ 

 กิจกรรมท่ี 2.3 สรางจิตสํานึกใสใจส่ิงแวดลอม      

 1) แตงกายชุดพ้ืนเมือง (ทุกวันศุกรของสัปดาห) ใช
ปนโต กลองใสอาหาร ตะกรา ถุงผา หรือภาชนะบรรจุ
ภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    

 2) กิจกรรม 5 ส     

 กิจกรรมท่ี 2.4 กําจัดขยะเปยก(เศษอาหาร)  
โดยนําไปใชประโยชนในการทําปุยหมัก 

  1,000 1,000 

   1) ประชุมคณะทํางานนําขยะเปยก (เศษอาหาร) ไป
ใชในการทําปุยหมัก 

    

   2) จัดซ้ือวัสดุทําปุยหมักชีวภาพ     

       - ถังน้ําพลาสติกพรอมฝาปด ขนาด 40 ลิตร
จํานวน 4 ถัง  ราคาถังละ 250 บาท) 

    

   3) สรุปรายงานผล     

 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมช้ีแจงแนวทางวิธีการจัดเก็บ 
และรวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการ
ประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน 

 1,400  1,400 

 - รายงานมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/
ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการจัดเก็บ และรวบรวม
ขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการประเมินตนเอง 
รอบ 12 เดือน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน x 35บาท/ม้ือ) 
= 700 บาท 

    

 - รายงานมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท/ม้ือ) 
=700 บาท 

    

 รวม - 6,550 3,450 10,000 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ตัวชี้วัดรอยละ 80 ผานเกณฑการประเมิน 
 
 
 

ประเมินจากการรายงาน  
แตละรอบ  

แบบรายงาน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.๑ บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความรูความเขาใจการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ 

ปฏิบัติราชการมากยิ่งข้ึน และนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางถูกตอง  
รวมท้ังสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

7.๒ บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามากยิ่งข้ึน 

7.๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถปฏิบัติราชการไดตามกรอบระยะเวลาท่ีสํานักงานก.พ.ร.กําหนด  
และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 อยางมีประสิทธิภาพ 



๑๑๒ 

ช่ือโครงการ รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖3 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ(พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 

นโยบาย สพฐ.ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน (กลุมนโยบายและแผน) 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มีภารกิจดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใหกับประชาชนวัยเรียนทุกคน
อยางเสมอภาค  เทาเทียมกันและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงการบริหารจัดการการศึกษา
ดังกลาวจําเปนตองมีการประชาสัมพันธ เผยแพรผลการดําเนินงาน ใหหนวยงานทางการศึกษาและสาธารณชน
ทราบจึงเห็นควรใหมีโครงการนี ้
 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือรวบรวมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม เขต ๖ และสถานศึกษา ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖3 

๒.๒ เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนใหทราบ 

๒.๓ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓. เปาหมาย 

๓.๑. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖3  จํานวน  ๓๐๐ เลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๓ 
 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖3–ธันวาคม ๒๕๖3 กลุมงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 

2 ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖3 มกราคม ๒๕๖4–กันยายน๒๕๖4 กลุมงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 

3 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ มกราคม ๒๕๖4–กันยายน๒๕๖4 กลุมงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมท่ี ๑     
 ๑. แตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการจัดทํา

รายงานประจําป งบประมาณ ๒๕๖3 
    

 ๒. ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผน กําหนด
แนวทางและรปูแบบในการจัดทํารายงานและ
เนื้อหา เพ่ือจัดทําเปนตนฉบับ จํานวน ๑๕ คน 

    

 - คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม่                                                   
  (20 คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน) 

 3,000  3,000 

 ๓. จัดพิมพรายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖3 จํานวน  ๓๐๐ เลม  

 45,000  45,000 

 ๔. ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ  2,000   2,000 
 รวม 2,000 48,000 - ๕๐,๐๐๐ 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําป ๒๕๖3 เปนขอมูลประกอบ 
การตัดสินใจในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การสอบถาม 
 

 

แบบสอบถาม 
 

  

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๗.๑ ผลผลิต  มีรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 

๗.๒ ผลลัพธ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีรายงานผลการดําเนินงาน 

 ท่ีครอบคลุมทุกกลุมทุกกลยุทธ ในปงบประมาณ ๒๕๖3  
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ช่ือโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  เชียงใหม เขต 6 
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ   ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564)  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 
นโยบาย สพฐ. ท่ี ๑ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑  การบริหารงานดานวิชาการ 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
 
1. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัย  
ใหเปนคนดีเกง ละมีคุณภาพ  ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาท้ังสอดคลองกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลายอาทิ  ตรรกะและ
คณิตศาสตร ดานทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ 
รวมถึงผูมีความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัย
สงเสริมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไปพรอมกันท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝมือ รวมท้ัง
การใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลกซ่ึงการศึกษาและการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
คนใหมีทักษะความรู ทักษะอาชีพบนฐานพหุปญญามีสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

ในชวงท่ีผานมาแมวาคนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน โดยมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยขอประชากร
วัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจาก ๘.๘ ป ในป ๒๕๕๑ เปน ๙.๔ ป ในป ๒๕๕๙ แตใน
ภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา เม่ือพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน ในป ๒๕๖๐ พบวา มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ และผลคะแนนสอบ 
PISA ท่ีอยูในระดับต่ํากวาอีกหลายประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน เนื่องจากขอจํากัดท่ีสําคัญของ
การศึกษาไทย ท้ังปญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีเนนการทองจําทําใหขาดความคิด
สรางสรรค ปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครท่ีูมีคุณภาพยังกระจายไมท่ัวถึงโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 

หางไกลขณะท่ีในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กท่ีสนใจเรียนตอสายอาชีพในสัดสวนท่ีนอย สวน
ระดับอุดมศึกษาพบวามีการเปดหลักสูตรโดยไมคํานึงถึงความตองการของตลาดงานบัณฑิตท่ีจบออกมา
บางสวนยังมีปญหาคุณภาพ 
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กระทรวงศึกษาธกิาร โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรงดวน ในเรื่องการปฏิรูปการ
เรียนรูท้ังระบบใหเชื่อมสัมพันธกัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแกปญหา และสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะท่ีจําเปน สําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการอาน
ออก เขียนไดถือวามีความสําคัญตอการพัฒนาตนเองและการเรียนรูในระดับสูงข้ึน  ประกอบกับการมุงใหมีการ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุมสาระหลักมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3 และ
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษาท่ีผานมา ในกลุมสาระการ
เรียนรูหลัก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวา โดยภาพรวมมี
ผลการประเมินต่ํากวาระดับชาติต่ํากวารอยละ 50 และยังอยูในระดับท่ียังไมนาพอใจอยูเปนจํานวนมาก โดยมี
ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (สอบ O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ต่ํากวา
คาเฉลี่ยระดับชาติในทุกกลุมสาระการเรียนรู  เม่ือวิเคราะหและจําแนกผลการประเมินโรงเรียนตามกลุมระดับ
คุณภาพ พบวา   ยังมีโรงเรียนในสังกัดท่ีมีผลการประเมินโดยมีคุณภาพอยูในกลุมปรับปรุง(กลุม)สีแดง และ
กลุมพอใช(กลุมสีดํา) จํานวนมากท่ีมีผลการประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติ  และบางโรงมีคาเฉลี่ยต่ํากวา
ระดับเขตพ้ืนท่ี   จากการประชุมวิเคราะหผลการประเมินดังกลาวพบวา  โรงเรียนสวนใหญอยูหางไกล
ทุรกันดาร   พบปญหาครูขาดประสบการณในการสอน  ขาดสื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลตามตัวชี้วัด  นักเรียนสวนใหญเปนชาติพันธุ  มีพ้ืนฐานทางการเรียนไมดี ไมไดรับการสนับสนุนสื่อ
อุปกรณ และขาดการเอาใจใสจากทางบาน มีนักเรียนจํานวนมากเปนนักเรียนพักนอน ขาดหนังสือเรียน และ
สื่อสงเสริมการอาน  ลวนสงผลใหผลการประเมินคุณภาพมีคาเฉลี่ยรอยละต่ํา  

นับวาเปนภาระสําคัญของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ท่ีตองหาแนวทางการแกปญหา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก ในระดับชั้นดังกลาว อันจะนาไปสู
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป  ซ่ึงการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
โดยถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ครูจะตองมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐาน
หลักสูตรและ มาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเขาสูระบบ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงบุคลากรทุกฝายจะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ี
มีระบบการพัฒนาผูเรียน  สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ี
เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ  กาวไกลตาม
ความตองการจนถึงระดับสากล จากความสําคัญดังกลาว กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
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2. วัตถุประสงค  
๒.๑ พัฒนาคุณภาพการอานเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
2.2 พัฒนาความสามารถดานภาษาไทย และความสามารถทางคณิตศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   

โรงเรียนในสังกัด 
๒.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลักจากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  

(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนในสังกัด 
 

3. เปาหมาย  
3.1 ดานปริมาณ  

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูหลัก ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้น 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพกลุมสาระการเรียนรูหลักอยูในระดับพอใช  
(กลุมสีดํา) และระดับปรับปรุง (กลุมสีแดง) จํานวน  64  โรง 

2) ประชุมนิเทศเพ่ือพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลักชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  และชั้น 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพกลุมสาระการเรียนรูหลักอยูในระดับพอใช  
(กลุมสีดํา) และระดับปรับปรุง (กลุมสีแดง) สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงข้ึน จํานวน  150  คน  

3) พัฒนาแนวทางกายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ดานการอานสําหรับครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   
ยกระดับความสามารถดานภาษาไทย และคณิตศาสตรสําหรับครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   
โรงเรียนในกลุมเครือขายครบท้ัง 12 เครือขาย  

3.2 ดานคุณภาพ  
1) ครูผูสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี 3  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 
2) ผลการประเมินความสามารถดานการอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ความสามารถพ้ืนฐาน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  และผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  กลุมสาระ 
การเรียนรูหลักชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา  2563  สูงกวา 
เปาหมายท่ีกําหนด 

3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีแนวทางในการดําเนินการบริหารจดั 
การศึกษา และแนวทางการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
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4. กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลัก  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ในกลุมโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช และระดบัปรับปรุง จํานวน 150 คน 
จํานวน 64 โรง 

ธันวาคม 2563 กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

2 จัดสรรงบแลกเปาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  
และยกระดับความสามารถดานภาษาไทย 
และคณิตศาสตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

พฤศจิกายน 2563  

3 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 12 เครือขายฯ (นิเทศหนางาน) 

ธันวาคม 2563 -
กันยนยน 2564 

 

4 วิเคราะหขอมูล สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามโครงการ 

กันยายน 2564  

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลัก ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ใน
กลุมโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช 
และระดับปรับปรุงในปการศึกษาท่ีผานมาจํานวน  
150 คน จํานวน 64  โรง รวม 3  อําเภอ 

 49,500 33,000 82,500 

 1.1 ประชุมจัดทําสื่อ/เครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
คณะทํางานฯ 

    

 -คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม (15 คน x 150 
บาท x 2 วัน) = 4,500 บาท 

    

 1.2 ประชุมนิเทศครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลัก
จํานวน 150 คน  

    

 -คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  
(150 คน x 150 บาท x 3 วัน) = 67,500 บาท 

    

 -คาวัสดุทําสื่อ/เครื่องมือ = 33,000 บาท     
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
2 จัดสรรงบแลกเปาเพ่ือยกระดับคุณภาพการอาน

นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปท่ี 1 และยกระดับ
ความสามารถดานภาษาไทย และคณิตศาสตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

 240,000  240,000 

 -เครือขายละ  20,000 บาท x 12 เครือขาย =  
240,000 บาท 

    

3 นิเทศ ติดตาม การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน  12  เครือขายฯ (นิเทศหนางาน) 

ใชงบกลางตามท่ีไดรับจัดสรร 

 -เครือขายละ  15,000 บาท  X  12  เครือขาย  
4 วิเคราะหขอมูล สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม

โครงการ 
 6,750 20,750 27,500 

 -คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 150 บาท x 3 วัน) = 6,750 บาท 

    

 -คาจัดทําเอกสารสรุปรายงานผล = 20,750 บาท      
 รวม  296,250 53,750 350,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

 ข้ันพ้ืนฐาน (o-Net) ระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 6  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ิมข้ึน 
อยางนอยรอยละ 3 

ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน แบบทดสอบ 
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
 

2. ผลการทดสอบความสามารถดานการอาน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  และ 
 ผลการทดสอบชาติข้ันพ้ืนฐาน นักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  เพ่ิมข้ึนอยางนอย 
 รอยละ 3 

ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
  

แบบประเมิน 
ระดับชาติ RT/NT 

3. ความพึงพอใจของผูบริหาร  ครู  และ 
 นักเรียน โรงเรียนกลุมเปาหมาย 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
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๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนในสังกัดมีความสามารถดานการอาน เขียน ตามเกณฑ 

ท่ีกําหนด 
๗.๒ โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖               

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
๗.๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีแนวทางการดําเนินการนิเทศ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
๗.๔ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีคุณภาพการศึกษา 

สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
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ช่ือโครงการ  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน (บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561–2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ  ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ 

 พัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี 3 ดานคุณภาพ  
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ    พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการดานการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไป 
ตามเปาหมาย  ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและลูกจางในสํานักงาน จึงไดจัดทําหลักสูตรและดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการ ลูกจางในสังกัด 
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
๒.๒ เพ่ือเสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะและในการมีสวนรวมในการพัฒนางาน 
๒.๓ เพ่ือใหภารกิจการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ เพ่ือใหการบริหารงานของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนไปดวย

ความเรียบรอย 
๒.๓ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ดานการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม เขต ๖ 
 

๓. เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 ขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖   
ประกอบดวย 
 ๓.๑.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 3.1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
 ๓.1.3 ผูอํานวยการกลุม 
 ๓.1.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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3.2 เชิงคุณภาพ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๖ ไดรับการพัฒนาใหเปนผูรูรอบ  รูลึก  และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จขององคกร  รวมท้ังปฏิบัติงาน
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 
 

๔.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมท่ี 1     
 1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ (จํานวน 20 คน)  2,300  2,300 
 - คาอาหาร (1 ม้ือ x 80 บาท x 20 คน)     
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

  (1 ม้ือ x 35 บาท x 20 คน) 
    

 กิจกรรมท่ี 2     
 1.2 ดําเนินการพัฒนา ฯ  3,600 310,200  313,800 
 -คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชม.)  

 =3,600 
    

 -คาเบี้ยเลี้ยง (60 คน x 240 บาท)  
 = 14,400 บาท 

    

 -คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม  
 (60 คน x 150 บาท x 3 วนั) +  
 (60 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ) +  
 (60 คน x 250 บาท x 6 ม้ือ) +  
 (60 คน x 50 บาท x 4 ม้ือ)  
 = 133,800 บาท 

    

 -คาท่ีพัก (60 คน x 600 บาท x 2 วัน)  
 = 72,000 บาท 

    

 -คาจางเหมารถบัส จํานวน 1 คัน  
 วันละ 18,000บาท จํานวน 5 วัน)  
 = 90,000 บาท 

    

 รวม 3,600 312,500 - 316,100 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

๖.๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีความ
เขาใจ ในกระบวนการพัฒนา  ปรับปรุงระบบการทํางาน
ให มี ประสิ ทธิ ภ าพและสามารถนํ า เ ครื่ อ ง มือและ
กระบวนการ ไปใช ใหเกิดประโยชน  ในงานของตนเองได 

การสํารวจ แบบสํารวจ 

๖.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มี
สมรรถนะดานการบริหารจัดการงานและองคความรูท่ีดี 
สามารถนําไป พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ได 

การสํารวจ แบบสํารวจ 

๖.๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีทักษะ 
เชิงปฏิบัติงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะดาน
กระบวน การคิด สามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ 

การสํารวจ แบบสํารวจ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  

เขต ๖ แตละระดับมีความรู ความเขาใจ ในกระบวนการพัฒนา สามารถปรับปรุงระบบการทํางาน 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๖ มีสมรรถนะดานการบริหารจัดการงานและองคความรูท่ีดี สงผลใหคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สูงข้ึน 

 3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๖ มีทักษะเชิงปฏิบัติงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานกระบวนการคิด สามารถ 
ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖  มีความรัก  ความสามัคคีในหมูคณะ  และในการมีสวนรวมในการพัฒนางาน 
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ช่ือโครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในสังกัด 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาการเรียนรู 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 

นโยบาย สพฐ. ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ  

ตัวบงช้ีท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัลยา วงควรรณ  ศึกษานิเทศก 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “1 

ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ท่ี เนนการพัฒนาโรงเรียนให มี คุณภาพ และไดมาตรฐานตามบริบท 

ของตนเอง เกิดความเทาเทียม และครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดานการจัดการศึกษา 

ของประเทศใหบรรลุเปาหมาย คือโรงเรียนเปนศูนยกลางในชุมชน เปนตนแบบ มีความพรอมใหบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนนโยบาย 

เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีโรงเรียนท่ีเปนศูนยกลางใน

ชุมชน เปนตนแบบ มีความพรอมในการใหบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตลอดจนเปนศูนยรวมหรือเปน

แหลงเรียนรูของชุมชน สรางโอกาสใหนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ใหชุมชนไดมีสวนรวมและ

เกิดความรูสึกเปนเจาของ สรางความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการสงบุตรหลาน

เขามาเรียน นําไปสูการลดคาใชจายของผูปกครอง โรงเรียนและชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเปน

ประโยชน เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการ จํานวนท้ังสิ้น 16 โรงเรียน ท้ังนี้โรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 3 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการสงเสริมการศึกษา ดานการสรางเครือขาย 

และการมีสวนรวม ซ่ึงโรงเรียนกลุมดังกลาวนี้จะไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาโรงเรียน

ใหเปนโรงเรียนศูนยกลางในชุมชน และเปนตนแบบ ตลอดจนมีความพรอมใหบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
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เพ่ือให โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 มี

ความเขมแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย ใหบริการการศึกษาแกนักเรียน

และชุมชน อยางม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมท้ังสมรรถนะและ

ศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนใน

ตําบล ไดรับโอกาสและเขาถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเปนธรรม ลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา แกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ินชนบท 

นักเรียนไดรับการพัฒนา ท้ังดานสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ ทัศนคติ และพัฒนาการดานรางกายท่ี

เหมาะสมกับชวงวัย ควบคูกับการปฏิบัติตามคานิยม 12 ประการ ท้ังนี้โรงเรียนดังกลาวท่ีไดรับงบประมาณ

สนับสนุนในดานตางๆ ควรไดรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหมีคุณสมบัติในดานตางๆรวมท้ังสิ้น 5 ดาน 

ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานผูบริหารศึกษา ดานครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานนักเรียน และดาน

การมีสวนรวมในการพัฒนา ตลอดจนรวมทํา MOU กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 6 เพ่ือรักษาระดับคุณภาพโรงเรียนใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม สําหรับเปนโรงเรียนตนแบบท่ีมีคุณภาพ

ตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน 

๒.๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพประจําตําบลโรงเรียนคุณภาพประจําตาํบลจาํนวน 16 โรงเรียน 
   

๓. เปาหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 

นักเรียน ครู ผูบริหาร โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6  ท่ีเปดสอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ตําบลละ 1 โรงเรียน จํานวน 16 โรงเรียน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน มีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 7 ดาน 

3.2.2 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน มีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 5 ดาน 

3.2.3 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน มีการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  

8 ดาน 

3.2.4 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียนมีการพัฒนาดานนักเรียนจํานวน 11 ดาน  

3.2.5 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน มีการพัฒนาดานการมีสวนรวมการพัฒนา 

กับภาคสวน เอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เขามามีสวนรวมและ 

สนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 
 

ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 

1 พฤศจิกายน 2563 –  
5 พฤศจิกายน 2563 

ศน.กัลยา วงควรรณ 
และศึกษานิเทศก  
สพป.ชม. 6 

2 
 

ประชุมทบทวนบทบาทของโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 และ
จัดทํา MOU ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 
กับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
16 โรงเรียน 

2 พฤศจิกายน 2563 ศน.กัลยา วงควรรณ 
และศึกษานิเทศก  
สพป.ชม .  6  และผูบริหาร
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
16 โรงเรียน 

3 
 

การนําเสนอความกาวหนาการพัฒนางาน
ในโรงเรียน 5 ดาน 

3 พฤศจิกายน 2563 –  
31 สิงหาคม 2564 

ศน.กัลยา วงควรรณ 
และศึกษานิเทศก สพป.ชม. 6 
และผูบริหารโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล 16 โรงเรียน 

4 
 

นิ เทศติดตาม และประเ มินโรงเรียน
คุณภาพประจํ า ตํ าบล  จํ านวน  16 
โรงเรียน 5 ดาน  

3 พฤศจิกายน 2563 –  
31 สิงหาคม 2564 

ศึกษานิเทศก สพป.ชม.6 

5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 1 กันยายน 2564 – 
30 กันยายน 2564 

ศน.กัลยา วงควรรณ 

 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมท่ี ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมิน

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
- - - - 

 ๑.๑ ประชุมคณะทํางาน     

๑.๒ แตงตั้งคณะทํางาน     

1.3 กําหนดหลักเกณฑการประเมิน     

1.4 กําหนดแผนระยะการดําเนินงาน     

1.5 แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 

    

2 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมทบทวนบทบาทของ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 และ
จัดทํา MOU ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 กับ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 16 โรงเรียน 

- - - - 
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 2.๑ ประชุมทบทวนบทบาทของโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล 

    

 2.2 ชี้แจงเกณฑการประเมิน     

 2.3 จัดทํา MOU การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 

    

3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตาม และประเมินโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน  
5 ดาน  

- 42,820 - 42,820 

 3.๑ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลนําเสนอผล
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 5 ดาน 

    

 -คาเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 240 บาท x 3 วนั) +  
(9 คน x 240 บาท x 5 วัน) + (7 คน x 240 
บาท x 3 วัน) = 22,320 บาท  

    

 -คาท่ีพัก (9 คน x 500 บาท x 3 วัน) +  
(7 คน x 500 บาท x 2 วัน) = 20,500 บาท 

    

 3.2 คณะกรรมการใหผลสะทอนการดําเนินงาน
ของแตละโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงแกไขตามเกณฑ
การประเมิน 

    

5 กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ - 5,400 1,780 7,180 
 5.1 สรุปการผลการดําเนินงานเปนรูปเลม     
 5.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานแก

ฝายแผนและนโยบาย 

    

 -คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม (36 คน x 
150 บาท x 1 วัน) =5,400 บาท 

    

 -คาจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
= 1,780 บาท  

    

 รวม - 48,220 1,780 50,000 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๗ 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ดานท่ี 1  โครงสรางพ้ืนฐาน   
1. อาคารสถานท่ี สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/ 
2. ระบบสาธารณูปโภค  แบบสอบถาม/ 
3. สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู  แบบประเมิน 
4. ระบบการปองกันและระบบความปลอดภัยภัยใน
โรงเรียน 

  

5. โภชนาการและสุขภาพ   
6. สิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผูพิการ หรือผูมี
ความตองการพิเศษ 

  

7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
   
ดานท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษา   
1. ภาวะผูนํา สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/ 
2. ภาษาและการสื่อสาร (อยางนอย 2 ภาษาไทย/
อังกฤษ) 

 แบบสอบถาม/ 
แบบประเมิน 

3. การบริหารสถานศึกษา   
4. การบริหารแบบมีสวนรวม   
5. การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน   
   
ดานท่ี 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
1. ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรธุรการ 
และนักการภารโรง และครูมีทักษะวิชาชีพ 

สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/ 
แบบสอบถาม/ 

2. หลักสูตรการจัดการเรียนรูและการประเมินผล
การเรียนรู 

 แบบประเมิน 

3. การจัดการชั้นเรียน   
4. ภาษาและการสื่อสาร อยางนอย 2 ภาษา (ไทย/
อังกฤษ) 

  

5. การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครู  มี
ศักยภาพในการแยกความสามารถของนักเรียนในชั้น
ไดเปนรายบุคคล 

  

6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน   
7. การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแหงการเรียนรู   
8. ครูสามารถใชเทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียน
การสอน และการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

  

   
 



 ๑๒๘ 
 

๖. การประเมินผล (ตอ) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
ดานท่ี 4 นักเรียน   
1. ความเปนพลเมืองดี (Moral Quotient)  
ตามคานิยม 12 ประการ 

สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/ 
แบบสอบถาม/ 

2. ทักษะชีวิต  (ผานกระบวนการลูกเสือ)  แบบประเมิน 
3 .  พั ฒ น า ก า ร ท า ง ส ติ ป ญ ญ า  ( Intelligence  
Quotient) 

  

4 .  ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ  ( Emotional   
Quotient) 

  

5. ทัศนคติ (Attitude)   
6. พัฒนาการดานรางกายสมวัย  (Physical)   
7. จบการศึกษา-มีงานทํา สามารถประกอบอาชีพได 
(ไดรับการแนะแนวอยางถูกตองและรอบดาน) 

  

8. ภาษาและการสื่อสาร (อยางนอย 4 ภาษา  ไทย  
อังกฤษ  จีน  ญี่ปุน/เกาหลี/ฝรั่งเศส) 

  

9. เด็กเกง  ICT   
10. มีทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21   
11. รักการเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   
   
ดานท่ี 5 การมีสวนรวมการพัฒนา   
          เอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และ
โรงเรียน เขามามีสวนรวมและสนับสนุนในการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 

สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/ 
แบบสอบถาม/ 
แบบประเมิน 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดนิเทศติดตามและประเมินผล  

โรงเรียนคุณภาพประจําตาํบล จํานวน 16 โรงเรียน 

7.๒ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลจํานวน 16 ยกระดับคุณภาพของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

ช่ือโครงการ พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ 

    พัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 

นโยบาย สพฐ. ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ  

ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 

ตัวบงช้ีท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวปทนา ยานะแกว  

ระยะเวลาดําเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖3 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖4 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีกํากับ ดูแลสถานศึกษาในสังกัดในดานการ
บริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้ันตอนการเบิกจายเงินไดอยางถูกตอง สถานศึกษาจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในกฎหมายและระเบียบนั้น 
โดยคูมือการเบิกจายเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี และยังเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ ไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จัดทําคูมือเก่ียวกับ
การเบิกจายเงินใหกับสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัดใหสามารถดําเนินงานไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความรู ความเขาใจในข้ันตอน 

การเบิกจายเงินเงินงบประมาณท่ีถูกตอง 

2.2 เพ่ือใหสถานศึกษาในสงักัดสามารถบริหารงบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย  

และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 

 



๑๓๐ 
 

3.  เปาหมาย  

เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในสังกัดจํานวน ๘๘ โรงเรียน ๑๒ สาขา ไดรับการพัฒนา 

เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษาในสังกัดจํานวน ๘๘ โรงเรียน ๑๒ สาขา ไดมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง 

และสามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ/กิจกรรม 17 ตุลาคม 2563 นางสาวปทนา ยานะแกว 
2 ประชุมบุคลากรกลุมการเงินฯ วางแผนและ

มอบหมายหนาท่ีพรอมแตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดทําคูมือการเบิกจาย 

พฤศจิกายน 2563 กลุมบริหารการเงินฯ 

3 จัดทํารูปเลมคูมือการเบิกจาย ธันวาคม  2563 กลุมบริหารการเงินฯ 
4 ประชุมชี้แจงการดําเนินการตามคูมือ  ธันวาคม 2563 กลุมบริหารการเงินฯ 
5 นิเทศ กํากับ ติดตาม 

-เจาหนาท่ีกลุมการเงินฯ สรางความรู  
ความเขาใจ ติดตามกํากับดูแล ใหคําปรึกษา  
(แบงตามกลุมเครือขายฯ) 

ธันวาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

กลุมบริหารการเงินฯ 

6 สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน มีนาคม 2564 นางสาวปทนา ยานะแกว 
๕.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมบุคลากรกลุมการเงินฯ วางแผนและมอบหมาย

หนาท่ี พรอมแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการเบิกจาย 
-คาอาหารและอาหารวาง (7 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

 ๑,05๐  ๑,05๐ 

2 จัดทํารูปเลมคูมือการเบิกจาย จํานวน 100 เลม ๆ  ละ 150 บาท   15,00๐ 15,00๐ 

3 ประชุมชี้แจงการดําเนินการตามคูมือ 
-คาอาหารและอาหารวาง (7 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

 ๑,05๐  ๑,05๐ 

4 ฝกปฏบิัติ นิเทศ กํากับ ติดตาม (แยกเปนกลุมเครือขาย  
จํานวน 12 เครือขาย) 

 - คาท่ีพัก (6 คน x 600 บาท x 4 วัน) 
 - คาเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บาท x 7 วัน) 
 - คาอาหารวาง(200 คน x 35 บาท) 
 - คาวัสดุเชื้อเพลิงน้ํามันเชื้อเพลิง  

 
 
 

 
 

14,400 
10,080 

7,000 
1,420 

 
 
 
 
 

 
 

14,400 
10,080 

7,000 
1,420 

 รวม  35,000 15,000 50,000 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 



๑๓๑ 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละของบุคลากรของสถานศึกษา ท่ีเขารับการ 

 การฝกปฏิบัติงาน มีความรู ความเขาใจถึงข้ันตอน 

 ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ปฏิบัติตามกฎหมาย  

 และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

การสํารวจ  

สอบถาม 

แบบสํารวจ 

แบบสอบถาม 

2. รอยละของสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหาร 

 งบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบ 

 ท่ีเก่ียวของ 

การสังเกต แบบสังเกต 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีความรู เรื่อง ความเขาใจถึงข้ันตอนการปฏิบัติ ท่ี ถูกตอง                     

ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ สามารถการบริหารงบประมาณและสามารถบริหารจัดการการใช

จายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ช่ือโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานขององคการ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ    การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ 

    พัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน       

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 
นโยบาย สพฐ. ท่ี 5       เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารงานดานการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 
ตัวบงช้ีท่ี 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 
ตัวบงช้ีท่ี 4 การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ   1. นายปริวัฒน  ไชยวงค  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

          2. นายอํานาจ  กิจเดช  ลูกจางชั่วคราว 

ระยะเวลาดําเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕63 – ๓0 กันยายน  ๒๕64            

 

๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชเพ่ือเสริม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยไดพัฒนาระบบงาน

อิเล็กทรอนิกส (Smart Obec) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Smart Area) 

และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ข้ึน

เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดไดใชในการรับ – สงหนังสือราชการ และใชในการบริหารจัดการสํานักงานและ

สถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายและสอดคลองกับกลยุทธของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงได

จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานขององคการข้ึนเพ่ือใหบุคลากร

ในสังกัด มีความรู ความเขาใจ สามารถใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงาน และระบบสนับสนุนการ

บริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานบริหารงานท่ัวไป ดานบริหารแผนงานและงบประมาณ

ดานบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ 



133 

 

๒. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีความรู ความ

เขาใจ สามารถนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา โดยใชกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด และเกิด

ประโยชนสูงสุด 

๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   

บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 40 คน ไดรับ

การอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานาตามภารกิจ  

เชิงคุณภาพ   

บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ท่ีเขารับการอบรม 

มีความรูความเขาใจ และสามารถใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานาตามภารกิจ 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะทํางาน เพ่ือพิจารณากําหนดขอบเขต 

หัวขอการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล 
ธันวาคม 2563 1. นายปริวัฒน  ไชยวงค 

2. นายอํานาจ  กิจเดช   
๒ จัดทํารายละเอียดการอบรมและขออนุมัติ ธันวาคม 2563 
๓ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
มกราคม 2564 

๔ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 

มกราคม 2564 

5 ประสานงาน จัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มกราคม 2564 
6 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 

6.1 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6.2 ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
 (Smart OBEC) 

มกราคม –  
กุมภาพันธ 2564 

7 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 
7.1 การนําระบบอิเล็กทรอนิกส 

 มาใชในการปฏิบัติงาน 
7.2 ระบบเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พฤษภาคม –  
มิถุนายน 2564 

8 8.1 สรุปรายงานผลการจัดอบรม 
8.2 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 การดําเนินงาน 

มิถุนายน –  
กันยายน 2564 
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
๑ กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะทํางาน 

คณะกรรมการ  จํานวน 2 ครั้ง 
    

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1  
ใหบุคลากร สพป.ชม 6  
จํานวน 35 คน จํานวน 2 วนั 

9,600 10,500 
 
 

 

 20,100 

 -คาตอบแทนวิทยากร 2 วัน  
(2 คน x 600 บาท x 4 ชม. x 2 วัน)  
= 9,600 บาท 

    

 -คาอาหารกลางวัน 
(35 คน x 80 บาท x 2 ม้ือ) = 5,600 บาท 

    

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(35 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) = 4,900 บาท 

    

3 กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการจัดอบรม ติดตาม 
ประเมินผล รายงานผล 
-จัดทําเอกสาร คูมือการดําเนินงาน 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 

 

9,900  9,900 

 รวม 9,600 20,400  30,000 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

6.1 รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมี

ความรูความเขาใจในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สอบถาม/สังเกต/ประเมิน
สภาพจริง 

แบบสอบถาม
ออนไลน 
/การสังเกต 

6.2 รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

สามารถ 

นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานได 

สอบถาม/สังเกต/ประเมิน
สภาพจริง 

แบบสอบถาม
ออนไลน 
/การสังเกต 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๗.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน                      

          และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ    

๗.๒ บุคลากรในสังกัด สามารถนําระบบอิเล็กทรอนิกส และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษา ไปใชในการบรหิารจัดการท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา  
  



๑๓๕ 

ช่ือโครงการ แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  ดานการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการ 

    ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 

    สังคมไทย 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)  การเสริมสรางความม่ันคง 

            ของชาติจากภัยทุจริต 

นโยบาย สพฐ. ท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 

ตัวบงช้ีท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ น.ส.พิชญษินี  โฉมอัมฤทธิ์ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

   นายเทพฤทธิ์  เยียรยงค   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในของสวน
ราชการจัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
สําหรับหนวยงานของรัฐ ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบกําหนดใหจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน โดยนําผลการประเมินความเสี่ยงมาใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจําป ซ่ึง
เปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีความรับผิดชอบการดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการดําเนินงาน (Operational) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการเงิน บัญชี 
(Financial) ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ งและมติคณะรัฐมนตรี  
 



 ๑๓๖ 
 

(Compliance) ของสถานศึกษาในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ดานการตรวจสอบภายในชองสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให
สามารถดําเนินการตรวจสอบไดตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงเปนปจจัยท่ีชวย
สนับสนุนใหการบริหารจัดการดานการเงิน การบัญชี ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

การจดัทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยตรวจสอบภายในได 
วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังครอบคลุมตามหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจน กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดภายใตจํานวนบุคลากร
และทรัพยากรท่ีมีจํากัด 
 
๒. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหกิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย สามารถชวยเหลือ สนับสนุนการ 
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายใน ใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวง 
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด การใหคําปรึกษาท่ีเพ่ิมคุณคา 
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ  
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

2.4 เพ่ือพัฒนาและสรางความเขมแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบแกผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีระบบควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติงานได 
ถูกตอง 

 
๓. เปาหมาย 

๓.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
๓.๒ โรงเรียนในสังกัดจํานวน 15 แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 
 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนํา 

การปฏิบัติงาน แกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

น.ส.พิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์ 
นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค 

 1.1 ตรวจสอบดานการเงินการบัญช ี   
 1.2 ตรวจสอบดานการจัดซ้ือจัดจาง   
 1.3 ตรวจสอบโครงการตามนโยบายท่ีกําหนด   
 1.4 สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

 และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ปงบประมาณ 2564 

  

 1.5 ติดตามและประเมินการดําเนินโครงการ 
 ของ สพป.ชม.6 

  

2 ติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนํา
การปฏิบัติงานแกโรงเรียนในสังกัด 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

น.ส.พิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์ 
นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค 

 2.1 การเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด   
 2.2 การจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติ 

 การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

  

 2.3 หลักฐานการจาย   
3 ตรวจสอบการดําเนินงาน ตุลาคม 2563 – น.ส.พิชญษินี โฉมอัมฤทธิ ์
 3.1 เงินอุดหนุนท่ีไดรับจาก อปท.  

 (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
กันยายน 2564 นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค 

 3.2 เงินรายไดสถานศึกษา งานตรวจสอบ 
 ท่ีบูรณาการรวมกับผูตรวจสอบภายใน   
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ข้ันพ้ืนฐาน 

  

 3.3 ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการสนับสนุน 
 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ 
 อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 กิจกรรมสนับสนนุคาใชจายในการจัด 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน 

  

 
 
 
 



 ๑๓๘ 
 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 ตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัดจํานวน 15 แหง  32,400  32,400 
 -คาเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 240 บาท x 15 วัน)  

= 14,400 บาท 
    

 -คาท่ีพัก (4 คน x 500 บาท x 9 วัน)  
= 18,000 บาท 

    

2 ตรวจสอบตามนโยบายของ สพฐ.และ สพป.  3,920  3,920 
 -คาเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 240 บาท x 2 วัน)  

= 1,920 บาท 
    

 -คาท่ีพัก (4 คน x 500 บาท x 1 วัน)  
= 2,000 บาท 

    

3 จัดทําเครื่องมือ/กระดาษทําการและสรุปผล/
รายงาน 

  1,240 1,240 

4 พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน  12,440  12,440 
 -คาเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 240 บาท x 2 วัน)  

= 1,440 บาท 
    

 -คาพาหนะ (2 คน x 5,500 บาท)  
= 11,000 บาท  

    

 รวม - 48,760 1,240 50,000 
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 เชียงใหม เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด  
   มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางมี  
   ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเปนไปตาม 

 ระเบียบ กฎหมาย ขอบงัคับ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

 
 

แบบสอบถาม 
กระดาษทําการ 

 
 

6.2 ตามนโยบายท่ีไดกําหนดไวอยางถูกตอง  
 ครบถวน โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

สัมภาษณ สังเกต  
สอบถามผูปฏิบัติ/ผูมีสวนเก่ียวของ 
รวบรวมขอมูล สรุป/รายงาน 

แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหาร

จัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมายบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
สงผลใหการพัฒนาการศึกษามีคุณภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 

๗.๒ ผูตรวจสอบภายในไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือนําไปสูคุณภาพการตรวจสอบภายใน 



๑๓๙ 

ช่ือโครงการ ประชุม สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ประจําปงบประมาณ ๒564 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ   ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564)  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 
นโยบาย สพฐ. ท่ี ๑ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑  การบริหารงานดานวิชาการ 
แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางพรรณี  กันใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

จากยุทธศาสตรชาติ ระยะ๒๐ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนา ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย ให
เปนคนดี เกงและมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ และ ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ 
วัยแรงงานและวัยผูสูงอายุ เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพมีทักษะ ความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูได
ดวยตนเองในทุกชวงวัย ๓.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดย
มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ในยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมายใหผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมือง
ไทยทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมท้ังแหลงเรียนรู สื่อ ตําราเรียน 
และนวัตกรรม ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ีมีระบบและกลไกการวัด การติดตาม 
และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  มีระบบการพัฒนาคุณภาพศึกษาใหเกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งท่ีเปนคุณภาพของ
ผูเรียน ท่ีเชื่อม่ันวาคุณภาพผูเรียนจะเกิดไดและบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น จะตองมีกระบวนการสูความสําเร็จ มีองคประกอบและปจจัยคือ คุณภาพของผูเรียน 
ท่ีโรงเรียนตองประกันคุณภาพตอผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสียโรงเรียนตองประกันคุณภาพตอผูปกครอง
และผูมีสวนไดสวนเสียวา ผูเรียนจะตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 



 ๑๔๐ 
 

๒๑ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจะตองมีกระบวนการสูความสําเร็จในการพัฒนา ๓ กระบวนการ คือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซ่ึงกระบวนการนิเทศ
การศึกษา เปน 2 ภารกิจจําเปนตอการจัดการศึกษาท่ีตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทางดาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรท่ีเก่ียวของในหนวยงานจัดการศึกษา 
จําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือชวยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให
ประสบผลสําเร็จ ทันตอสภาพ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังเปนองคประกอบสําคัญท่ีชวยเหลือสนับสนุนให
กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ท้ังยังเปน
สวนสําคัญในการสงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีตองพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือเขาสูการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตลอดท้ังมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต ทักษะการเปนผูนํา และทักษะการนําไปสูการสรางนวัตกรรม กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การนิเทศการศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใหผูบริหารและครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในดาน
การบรหิารจัดการ ดานหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาจึงมีความสําคัญตอการ
พัฒนาปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ เปน
อยางยิ่ง  และควรใหมีการสรุปผลการนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพ่ือ
รายผลการนิเทศตลอดระยะเวลาท่ีผานมาใหผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบและสรางความเขมแข็งการนิเทศใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาประเทศไทย ๔.๐ ตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือสรุปรายงานผลการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 256๓ ประจําภาคเรียนท่ี 1/2563 
 2.2 เพ่ือเชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา  
256๓ – ๒๕๖๔ 
 2.3 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหผูบริหารและคณะครูท่ีประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา      
 

๓. เปาหมาย 

3.๑ เชิงปริมาณ 

3.1.๑ จัดประชุม สรุป รายงานผลการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา       
3.๑.2 โรงเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การยกระดับคุณภาพผูเรียน 

โดยใชหองเรียนเปนฐานดวยเทคนิค Coaching & Mentoring 
 3.1.3 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดไดรับการสงเสริม สนับสนนุ และประสานงานการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 3.1.4 ผูบริหาร คณะครู  และบุคลากรทุกคนเขารวมการประชุมฯ  



 ๑๔๑ 
 

3.๒  เชิงคุณภาพ 

         3.๒.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ไดรับการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวัดและ 
ประเมินผลในระดับชั้นเรียน 

3.๒.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีนวัตกรรมการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนโดยใชหองเรียน 
เปนฐานดวยเทคนิค Coaching & Mentoring 

3.2.3 ผูบริหารและคณะครูมีขวัญและกําลังใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา     
 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู  
ธันวาคม 25๖๓ –  
กุมภาพันธ 25๖๔ 
 

นางพรรณี  กันใหม 
 

2 กิจกรรมประชุม สรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
 

กรกฎาคม 2564 –  
กันยายน 25๖๔ 

นางพรรณี  กันใหม 
 

 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมท่ี ๑     
 จัดทําเกียรติบัตรสําหรับครูท่ีมีผลการพัฒนาการเรียน

การสอน ปการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันครู 
  38,๐๐๐ 38,๐๐๐ 

 -คาจัดทําโล และเกียรติบัตร (20 อัน x 1,000 บาท) 
+ (60 อัน x 300 บาท) = 38,000 บาท 

    

2 กิจกรรมท่ี ๒     
 ๑. ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการฯ  21,๐๐๐  21,๐๐๐ 

-คาอาหาร (70 คน x 80 บาท x 2 วัน)  
= 11,200 บาท 

    

-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (70 คน x 35 บาท x  2 
ม้ือ x 2 วัน) = 9,800 บาท 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๒ 
 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

 2. ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู 
เพ่ือสรุปรายงานผล 

 ๒53,๐๐๐ 3,000 ๒56,
๐๐๐ 

 -คาอาหาร (1,100 คน x 80 บาท x 2 ม้ือ)  
= 176,000 บาท 

    

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (1,100 คน x  
35 บาท x  2 ม้ือ) = 77,000 บาท 

    

 -คาจัดทําเอกสารสรุปรายงานผล = 3,000 บาท     
 ๓. จัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  35,๐๐๐ 35,๐๐๐ 

 -คาจัดทําโล และเกียรติบัตร (20 อัน x 1,000 บาท) 
+ (50 อัน x 300 บาท) = 35,000 บาท 

    

 รวม - ๒74,๐๐๐ 76๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทาง 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีประสบผลสําเร็จ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการระหวางกัน  

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

6.2 รอยละ 100 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ไดรับ 
การนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน           

การบันทึกการนิเทศ 
 

แบบบันทึกการนิเทศ 
 

6.3 รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกในสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษามีนวัตกรรมการนิเทศเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพผูเรียนโดยใชหองเรียนเปนฐานดวยเทคนิค  
Coaching & Mentoring 

การรายงานผล 
การนิเทศ 

แบบรายงานผล 
การนิเทศ 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 ผูบริหารและคณะครูในสังกัดไดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
7.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 ไดแนวทางในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
7.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ไดรับการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวัดและประเมินผล 

ในระดับชั้นเรียน 
7.4 ผูบริหารและคณะครูมีขวัญและกําลังใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   



๑๔๓ 
 

หนาอนุมัติ 
 

ความเห็นของผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕64 
 

................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
                                                                         

 
(นายสมพงศ  พรมจันทร) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ท่ี 252/๒๕๖3 
เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
........................................................ 

                 ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๖ กําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และใหมีอํานาจหนาท่ีตามขอ ๖ (๑) โดยมีหนาท่ีในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนาและ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ินประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕60-๒๕79) กําหนด
กรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขอ ๔ (๑) ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด นั้น 
                 เพ่ืออนุวรรตนใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎกระทรวง และกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕60-๒๕79) ดังกลาว สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ดังตอไปนี้ 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา เสนอแนะ ใหคําปรึกษา และแกไขปญหา ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน 

ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ประกอบดวย 
๑) นายสมพงศ พรมจันทร ผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖ ประธานกรรมการ 
๒) นายชาญชิต ทัพหมี รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖ ร อ ง ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 
3) นายพิทูรย ปญญาศร ี รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖ กรรมการ 
4) นายจิรเมธ จันทบูรณ รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖ กรรมการ 
5) นางสาวพิชญษิน ี โฉมอัมฤทธิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ   

๒. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ใหสอดคลองกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ  
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหไดแผนปฏิบัติการท่ีใชเปนแนวทางในการบริหาร 
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
๑) นายสมพงศ พรมจันทร ผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖ ประธานกรรมการ 
๒) นายชาญชิต ทัพหมี รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖ รองประธานกรรมการ 
3) นายพิทูรย ปญญาศร ี รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖ กรรมการ 
4) นายจิรเมธ จันทบูรณ รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖ กรรมการ 



๑๔๕ 
 

 

5) นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6) นางสาวเกษแกว ปวนแดง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
7) นางทองสุข ปยะวงษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
8) นางสาวเรณู อุตรชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
9) นางสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
10) นางสาวดากานดา วงศพิพัฒนทวีป นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
11) นางจรรยา มีสิมมา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
12) นางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
13) นางพรรณี กันใหม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
14) นางสาวธนพร มาใหม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
15) นางศิรภัสสร ศิริอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
16) นางสาวนันทยา วงศชัย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
17) นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ศึกษานิเทศกชํานาญการ กรรมการ 
18) นางสาวกัลยา วงศวรรณ ศึกษานิเทศกชํานาญการ กรรมการ 
19) นางสาวภาวิณี คําแผน ศึกษานิเทศกชํานาญการ กรรมการ 
20) นางวัฒนา ประทรวงศักดิ ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการ กรรมการ 
21) นายกฤชพล ธีระเขมรักษ ศึกษานิเทศกชํานาญการ กรรมการ 
22) นายเทพฤทธิ ์ เยียรยงค นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรรมการ 
23) นางสาวณัฐชา ทองตะเภา นักประชาสัมพันธปฏิบตัิการ กรรมการ 
24) นายเกรียงไกร ปุกไชยโย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการ 
25) นางสาวพิชญษิน ี โฉมอัมฤทธิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ   

26) นางสาวสิริลักษณ ศรีมณี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

๓. คณะกรรมการรวบรวมขอมูล และเอกสาร  มีหนาท่ีรวมรวบ จัดเตรียมขอมูล เอกสาร ท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ประกอบดวย 
๑) นายชาญชิต ทัพหมี รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖ ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวพิชญษิน ี โฉมอัมฤทธิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓) นายเทพฤทธิ ์ เยียรยงค นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรรมการ 
๔) นายเกรียงไกร ปุกไชยโย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการ 
๕) นายกิตติวัฒน ใจยา ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 
๖) นายอํานาจ กิจเดช ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 
7) นางสาวธัญญา อุดดง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 
8) นางสาวสิริลักษณ ศรีมณี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ   

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป 
สั่ง ณ วันท่ี  22  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3 

 
 

(นายสมพงศ พรมจันทร) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 


	(นายสมพงศ์ พรมจันทร์)

