
 



ค ำน ำ 

         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นตามหลักการและวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการทุกขั้นตอน และใน
เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ได้บรรจุสาระส าคัญประกอบด้วย  ภารกิจอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ตั้งและพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ ข้อมูลด้านปริมาณ  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งด้านคุณภาพการ
จัดการศึกษา  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาและด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทิศทางการพัฒนา
การศึกษา จุดเน้นการด าเนินงาน แผนการจัดสรรงบประมาณ  ประกอบด้วย งบประจ าส าหรับการบริหาร
จัดการภายในส านักงานและโครงการกิจกรรมตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รวมทั้งแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งหวังให้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุ้มค่า จึงขอความร่วมมือบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
                  
                                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
                  29  มกราคม  ๒๕๖๑   
      



สารบัญ 
   หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
สารบัญตาราง  ช 
    
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  ๑ 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ๑ 
  โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๓ 
  ภารกิจอ านาจหน้าที่ ๔ 
  ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ๕ 
  ผลการด าเนินงาน ๑๑ 
    
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ๑๔ 
  นโยบายของนายกรัฐมนตรี ๑๔ 
  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๑๖ 
  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๓ 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์  

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒๓ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ๒๓ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด 

 การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๒๔ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม  

 การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
๒๕ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒๖ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 
 ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒๖ 

  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ๒๗ 
       วสิัยทัศน์ ๒๗ 
       พันธกิจ ๒๗ 
       เป้าประสงค ์ ๒๗ 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๒๗ 
            กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ ๒๗ 
            จุดเน้นการด าเนินงานของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ๒๘ 
   จุดเน้นพิเศษเพ่ือการบริหารคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๒๘ 

            ความเชื่อมโยงของนโยบาย ๒๙ 



ค 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
ส่วนที่ ๓ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ๓๐ 
  รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต  ๖ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

๓๒ 

  หลักเกณฑ์ในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายการค่าตอบแทนใช้สอย 
และวัสดุ 

๓๕ 

 โครงการงบพัฒนาคุณภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา งบพัฒนาอุดหนุน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย 

๓๖ 

  รายการจัดสรรเงินงบประมาณ งบพัฒนาอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 

๓๗ 

  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โครงการงบพัฒนาคุณภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (งบพัฒนาอุดหนุน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย 

๓๘ 

   -ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๓๙ 
   -การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา 

 คุณภาพการศึกษาอินทนนท์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 เชียงใหม่ เขต ๖ 

๔๓ 

   -ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในเครือพัฒนา
การศึกษาโมคคัลลาน 

๔๖ 

   -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย 

๔๙ 

   -ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
 และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เครือข่ายท่าข้าม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕๒ 

   -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ท่าผาเทพพนม 

๕๕ 

   -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕๙ 
   -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 กลมุเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา 
๖๔ 

   -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๖๙ 
   -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร ๗๒ 
   -การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา 
๗๖ 

   -พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ๘๐ 
     
     

 
 



ง 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
 โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖๑ ๘๕ 
  รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการ

พัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาตามนโยบาย
ส าคัญ และงบประมาณส ารองจ่ายฉุกเฉิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๘๖ 

  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖๑  
(รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๖) 

๘๗ 

   -จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๘๙ 

   -การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน 

๙๔ 

   -ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ๙๘ 
   -การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 
๑๐๒ 

   -การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๐๕ 
   -เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ๑๐๙ 
   -การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๑    
   ๑) อ าเภอจอมทอง ๑๑๒ 
   ๒) อ าเภอแม่แจ่ม ๑๑๔ 
   ๓) อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ๑๑๗ 
   -กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ๑๑๙ 
   -การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๒๒ 
   -การติดตามกลยุทธ์ของสพฐ. ๑๒๖ 
   -การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ๑๒๙ 
   -รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๓๒ 
   -การพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปี ๒๕๖๑ 
๑๓๔ 

   -จัดท าระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๑๓๗ 
   -ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต ๖ 
๑๔๑ 

   -ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)” ส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

๑๔๔ 

     
     

 
 



จ 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖๑ (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๖) 
 

   -การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๑๔๙ 

   -พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 ตาม หลักเกณฑ์ ว ๒๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 

๑๕๔ 

   -การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐาน         ๑๕๗ 
   -การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ๑๖๑ 
   -การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ๑๖๖ 
   -ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

 โรงเรียนในสังกัด 
๑๗๑ 

   -พัฒนาการศึกษาน าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ    ๑๗๘ 
   -ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ๑๘๓ 
   -อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหาร 

 และการปฏิบัติงาน  
๑๘๗ 

 โครงการพัฒนาตามนโยบายส าคัญ (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๗) ๑๙๑ 
  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

โครงการพัฒนาตามนโยบายส าคัญ (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๗) 
๑๙๒ 

   -โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๑๙๓ 

   กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมนิเทศ เครือข่ายสัญจรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๔ จุดประชุม ๆ ละ ๒ วัน   
ส าหรับโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มด าและแดง   
กลุ่มเขียว-เหลือง (ตามความสมัครใจ) 

 

   กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน ครูผู้สอนนักเรียน 
ชาติพันธุ์โรงเรียนละ ๑ คน ในช่วงชั้นที่ ๑ ระยะเวลา ๓ วัน  
รวมคณะวิทยากรสาธิต  ๗๐  คน 

 

   กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ  ติดตามแบบมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒๐ โรงเรียนด้วยเทคนิค 
การนิเทศแบบชี้แนะ Coaching 

 

   กิจกรรมที่ ๔ ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และน าผลการประเมิน O-Net NT   
ไปใช้ขับเคลื่อนคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียน 
ในสังกัด 

 



ฉ 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
 งบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสพป.เชียงใหม่ เขต 6 (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๘) ๒๐๑ 
  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

งบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสพป.เชียงใหม่ เขต 6   
(รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๘) 

๒๐๒ 

   -พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

๒๐๓ 

     
หน้าอนุมัติ ๒๐๗ 
     
ภาคผนวก ๒๐๘ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๒๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

 

สารบัญตาราง 
   หน้า 
ตารางที่  ๑ แสดงข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๕ 
ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   
๖ 

  ๒.๑ ข้าราชการ  
  ๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว  
ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๗ 

ตารางที่ ๔ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่งวิทยฐานะ และเพศ 

๘ 

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

๙ 

ตารางที่ ๖ การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ 

๙ 

ตารางที่ ๗ แสดงจ านวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจ านวนนักเรียน ๙ 
ตารางที่ ๘ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มีจ านวน  ๑๒  เครือข่าย ๑๐ 
ตารางที่ ๙ แสดงจ านวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น/ช่วงชั้น ๑๐ 
ตาราง  รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต  ๖ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

๓๒ 

ตาราง  รายการจัดสรรเงินงบประมาณงบพัฒนาอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓๗ 

ตาราง  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
โครงการงบพัฒนาคุณภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (งบพัฒนาอุดหนุน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย) 

๓๘ 

ตาราง  รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖๑  
โครงการพัฒนาตามนโยบายส าคัญ และงบประมาณส ารองจ่ายฉุกเฉิน 

๘๖ 

ตาราง  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖๐ (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๖) 

๘๗ 

ตาราง  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
โครงการพัฒนาตามนโยบายส าคัญ (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๗) 

๑๙๒ 

ตาราง  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
งบประมาณส ารองจ่ายฉุกเฉิน (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๘) 

๒๐๒ 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 

๑. สภาพภูมิศาสตร์ 
 

ที่ตั้ง                     
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  ตั้งอยู่ เลขท่ี ๑๙๐ หมู่ที่ ๑๕  

ต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๖๐ จัดตั้ งขึ้นตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องปรับปรุงแก้ไขก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ิมเติม 
พ.ศ.๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๑  เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้ได้
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปทำงทิศใต้บนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๘ 
ระยะทำง ๕๕ กิโลเมตร แยกเข้ำถนนสำย ๑๐๐๙ จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระยะทำง ๓.๕๐ กิโลเมตร 
  อำณำเขตติดต่อ 
  มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอต่ำง ๆ ดังนี้   
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับอ ำเภอดอยหล่อ  

จังหวัดเชียงใหม่  และ   
  ทิศใต้      ติดต่อกับอ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และอ ำเภอ 

เวียงหนองล่อง จังหวัดล ำพูน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
  

๒.  สภาพภูมิประเทศและพื้นที่ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูงบนเทือกเขำถนนธงชัย ซึ่งมีดอยอินทนนท์ที่เป็นยอดเขำสูงที่สุดใน
ประเทศไทยอยู่ในพ้ืนที่โดยเทือกเขำถนนธงชัยทอดยำวจำกอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ (จัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ตั้งอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำพ.ศ.๒๕๕๒) ทอดยำวผ่ำนอ ำเภอแม่แจ่มและอ ำเภอจอมทอง สภำพภูมิประเทศโดยรวม
เป็นที่รำบลุ่มเชิงเขำริมฝั่งแม่น้ ำปิง แม่น้ ำแม่กลำง และแม่น้ ำแม่แจ่ม ที่เป็นแหล่งประกอบอำชีพเกษตรกรรม
ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่ผักตำมฤดูกำล พืชสวน ได้แก่ ล ำไย และไม้เมืองหนำวในพ้ืนที่สูง และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็น
บริเวณท่ีอยู่อำศัยของประชำกรส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๓. สภาพการคมนาคม 
 

     มีเส้นทำงกำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอและจังหวัด รวมทั้งเส้นทำงกำรคมนำคมเชื่อมต่อ
ภำยในต ำบลและหมู่บ้ำน  มีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๑๐๘ จำกจังหวัดเชียงใหม่ – แยกดอยอินทนนท์             
ระยะทำง ๕๕ กิโลเมตร                                                                                                        

๒. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๑๐๐๙ จำกสำมแยกถนนสำย ๑๐๘ (จอมทอง) – 
ดอยอินทนนท์ ถึงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระยะทำง ๓.๕๐ กิโลเมตร           

                                                                 
๔. ลักษณะภูมิอากาศ 

  สภำพภูมิอำกำศ อำกำศมรสุมเมืองร้อน ช่วงพฤษภำคม-กันยำยนมีฝนตกชุก ช่วงเดือน
พฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์มีอำกำศหนำวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมำณ ๙.๗ องศำ สูงสุดประมำณ ๓๙.๖ องศำ  
(ค้นคืนวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๐ จำก http://www.amphoe.com/menu.php?am=๑๔๗&pv=๑๓&mid=๑) 
 
๕. ประชากร 

  ประชำกรทั้ง  ๓  อ ำเภอ มีจ ำนวน ๑๓๒,๔๔๕ คน เป็นชนเผ่ำร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย             
เผ่ำกระเหรี่ยง มง้ ลีซอ ลั๊วะ และชำวพ้ืนเมือง  ปัจจุบันมีจ ำนวนนักเรียนตำมข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐  
รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  ๑๓,๘๘๓ คน (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ : ๒๕๖๐)   

 

 

 

 

http://www.amphoe.com/menu.php?am=147&pv=13&mid=1


๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบรหิารงานการเงนิ 

และสินทรัพย ์

 

กลุ่มบรหิารงานบคุคล 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผู้อ านวยการเขต 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

รองผู้อ านวยการเขต 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๔ 
 

ภารกิจอ านาจหน้าที ่
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๖ 
และ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรแบ่ งส่ วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึ กษำพ .ศ .๒๕๔๖ และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้      
               ๑. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 
               ๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
               ๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               ๔. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            ๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            ๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๗. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๘. ประสำน ส่งเสริม สนับสนนุ กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                ๙. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
           ๑๐. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ 
           ๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ๑๒. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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๕ 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ข้อมูลพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  
ดังแสดงในตำรำงที่ ๑ 
ตารางท่ี  ๑  แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

รายการ จ านวน/หน่วย 
๑. สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชม. ๖  แยกเป็น ๘๗ โรงเรียน   ๑๒ สำขำ 
 -โรงเรียนระดับประถมศึกษำ            ๖๐ โรงเรียน ๑๒ สำขำ  
 -โรงเรียนขยำยโอกำส ๒๗ โรงเรียน    
๒. ห้องเรียน ๙๔๔ ห้องเรียน 
 -ก่อนประถมศึกษำ                                 ๑๙๓ ห้อง    
 -ประถมศึกษำ   ๖๔๖ ห้อง    
 -มัธยมศึกษำตอนต้น                               ๙๓ ห้อง    
 -มัธยมศึกษำตอนปลำย                           ๑๒ ห้อง    
๓. นักเรียน ๑๓,๘๘๓ คน 
 -ก่อนประถมศึกษำ                                 ๒,๖๑๔ คน    
 -ประถมศึกษำ   ๙,๐๐๖ คน    
 -มัธยมศึกษำตอนต้น                               ๒,๑๐๖ คน    
 -มัธยมศึกษำตอนปลำย                           ๑๕๗ คน    
๔. นักเรียนพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ๖๔๙ คน 
๕. นักเรียนด้อยโอกาส ๑๑,๑๔๗ คน 
๖. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริงใน 
    สถานศึกษาสังกัดสพป.ชม ๖ 

๑,๑๘๑ คน 

 -ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๘๗ คน    
 -ครูผู้สอน ๗๙๙ คน    
 -พนักงำนรำชกำร ๔๒ คน    
 -ครูอัตรำจ้ำง ๒๑๒ คน    
 -ลูกจ้ำงประจ ำ ๓๙ คน    
หมายเหตุ   มีสถำนศึกษำสังกัดอืน่ ๆ ดังนี้  
 -สพม. ๓ โรงเรียน มีนักเรียน       ๓,๔๖๖     คน 
 -ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ๑ โรงเรียน มีนักเรียน          ๘๖๒     คน 
 -ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ๗ โรงเรียน มีนักเรียน       ๑,๙๘๖     คน 
 -ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ ๒ โรงเรียน มีนักเรียน           ๒๐๗    คน 
 -ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ๑ โรงเรียน มีนักเรียน          ๙๒๗     คน 
 -มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  

 ภำคพำยัพ เชียงใหม ่
  มีนักเรียน          ๖๐๐     คน 

หมายเหต ุ  -ข้อมูลนักเรียนจำกกลุ่มนโยบำยและแผน (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 
              -ข้อมูลครูจำกโปรแกรม EFA ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 

 -ข้อมูลนักเรียนจำกส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๑) ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 
 -ข้อมูลนักเรียนจำกส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
 -ข้อมูลนักเรียนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (วิทยำลัยกำรอำชพีจอมทอง) ขอ้มูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 
 -ข้อมูลนักเรียนจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ภำคพำยัพ เชียงใหม ่(จอมทอง) ณ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐      
    

 
 



๖ 
 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงจ ำนวนบุคลำกร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  
              จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ   

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 ำนวยกำร ๑   ๑  ๑ 
รองผู้อ ำนวยกำร  ๑๑   ๒  ๒ 
กลุ่มอ ำนวยกำร ๘  ๓ ๑  ๔ 
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ ๙  ๒ ๓  ๕ 
กลุ่มนโยบำยและแผน ๘   ๒  ๒ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑๕  ๕ ๒  ๗ 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ๑๐  ๒ ๒  ๔ 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

๑๙   ๔  ๔ 
๒ ๑ ๑   ๒ 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

๓  ๑ ๑  ๒ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน ๓      
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 

๐   ๑  ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๘๙ ๑ ๑๔ ๑๙ ๐ ๓๔ 
 

 

หมายเหตุ    ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
-จ ำนวนบุคลำกรรวมพนักงำนรำชกำรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน ๒ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงจ ำนวนบุคลำกร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖  
จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ  
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 ำนวยกำร - ๗ ๒   ๙ 
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ -  ๓   ๓ 
กลุ่มนโยบำยและแผน -  ๒   ๒ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล -  ๒   ๒ 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ -  ๑   ๑ 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

-  -   - 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

-  ๑   ๑ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน -  -   - 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

-  ๑   ๑ 

รวมทั้งสิ้น - ๗ ๑๒   ๑๙ 
หมายเหตุ ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
ที ่ รายการ จ านวน 
๑ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๖    ๙๐ 
 คร ู ๗๓๓ 
 พนักงำนรำชกำร ๕๑ 
 ครูอัตรำจ้ำง ๑๑๗ 
 ลูกจ้ำงประจ ำ ๓๙ 
 ลูกจ้ำงชั่วครำว (นักกำรภำรโรง) ๓๑ 

๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดเอกชน ๗ 
                         คร ู  
 รวม ๑,๐๖๘ 

หมายเหตุ  ข้อมลูข้ำรำชกำรครูจำกกลุม่บริหำรงำนบคุคล (สพป.เชียงใหม ่เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
ข้อมูลครจูำกกลุม่ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน   (ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัเชียงใหม่)  ข้อมลู ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙  

 
 
 



๘ 
 

 

ตารางที่ ๔  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  
 จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่งวิทยฐำนะ และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

รับ
เงินเดือน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(คน) 

ต าแหน่ง ในอันดับ รวม ชาย หญิง 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.๑ คศ.๑  -        

  
ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร คศ.๒ 

คศ.๒  ๑๙   ๑๗   ๒  

  คศ.๓ -  -   -    

  ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓  ๖๙   ๖๒   ๗  

  คศ.๔  -     -     -    

  
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ คศ.๔ 

คศ.๔  -        

  คศ.๕  -        

  
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕ 

 -        

๒. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
- คศ.๑ คศ.๑ 

 -        

  
รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร คศ.๒ 

คศ.๒  ๒   ๒   -    

  คศ.๓  -     -     -    

  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓  -        

  คศ.๔  -        

  
รองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ คศ.๔ 

คศ.๔  -        

  คศ.๕  -        

๕. คร ู
- คศ.๑ คศ.๑ ๒๒๔ ๘๓ ๑๔๑ 

  
ครูช ำนำญกำร คศ.๒ 

คศ.๒ ๑๘๘  ๙๓   ๘๕ 

  คศ.๓ -  -     ๑  

  
ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.๓ 

คศ.๓ ๒๐๕  ๖๗   ๑๓๘ 

  คศ.๔  -     -     -    

  
ครูเชี่ยวชำญ คศ.๔ 

คศ.๔  -        

  คศ.๕  -        

  ครูเชี่ยวชำญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕  -        

๖. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ๑๒๕  ๓๔   ๙๑  
              

รวมทั้งสิ้น ๘๓๒ ๓๕๘ ๔๗๔ 
หมายเหตุ    ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันท่ี ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ 



๙ 
 

 

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

อัตราก าลัง ข้าราชการครูฯ 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ (ต าแหน่งครู) (งบด าเนินงาน) 

จ ำนวนต ำแหน่งทั้งหมด ๘๓๒ ๕๑ ๑๑๗ - 

จ ำนวนต ำแหน่งที่มีคนครอง ๓ ๕๑ - - 

จ ำนวนต ำแหน่งที่ไม่มีคนครอง ๘๒๙ - ๑๑๗ - 

หมายเหตุ    ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
 

ตารางท่ี ๖   การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ   

ระดับการศึกษา 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ปริญญำเอก ๓ ๒ ๑ 

ปริญญำโท ๓๕๐ ๑๕๗ ๑๙๓ 

ปริญญำตรี ๔๗๖ ๑๘๑ ๒๙๕ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี - - - 

รวม ๘๒๙ ๓๔๐ ๔๘๙ 
หมายเหตุ    ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

 

ตารางท่ี ๗   แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ แยกขนำดตำมจ ำนวนนักเรียน 
ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 

ขนำดที่ ๑ ๑-๑๒๐ ๔๔ โรงเรียน ๑๑ สำขำ 
ขนำดที่ ๒ ๑๒๑-๒๐๐ ๒๙ โรงเรียน ๑  
ขนำดที่ ๓ ๒๐๑-๓๐๐ ๘ โรงเรียน   
ขนำดที่ ๔ ๓๐๑-๔๙๙ ๓ โรงเรียน   
ขนำดที่ ๕ ๕๐๐-๑,๔๙๙ ๓ โรงเรียน   
ขนำดที่ ๖ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ ๐ โรงเรียน   

รวม ๘๗ โรงเรียน ๑๒ สำขำ 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ (กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) 
 
 



๑๐ 
 

 

ตารางท่ี ๘   กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำ มีจ ำนวน  ๑๒  เครือข่ำย  

ชื่อกลุม่เครือข่าย อ าเภอ 
สังกัด 

สพป. เชียงใหม่ เขต ๖ 
โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา 

๑. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำจอมทอง จอมทอง ๕  
๒. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำอินทนนท์ จอมทอง ๘ ๑ 
๓. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำโมคคัลลำน จอมทอง ๖  
๔.  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำแมส่อย จอมทอง ๗  
๕.  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำท่ำข้ำม จอมทอง ๙ ๑ 
๖.  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำท่ำผำเทพพนม แม่แจ่ม ๑๐ ๒ 
๗. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำสำมัคค ี แม่แจ่ม ๘  
๘. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำประจิมพัฒนำ แม่แจ่ม ๙ ๒ 
๙. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำแม่นำจร แม่แจ่ม ๑๑  
๑๐. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำเบญจมิตร แม่แจ่ม ๕ ๒ 
๑๑. กลุ่มเครือขำ่ยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำกัลยำณิวัฒนำ กัลยำณิวัฒนำ ๕ ๑ 
๑๒. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำพัฒนศึกษำ กัลยำณิวัฒนำ/แม่แจ่ม ๔ ๓ 

รวม  ๘๗ ๑๒ 
หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วนัท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ (กลุม่นโยบำยและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) 
ตารางท่ี ๙   แสดงจ านวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น/ช่วงช้ัน 

ระดับชั้น 
สังกัด  

สพป. เชียงใหม่  
เขต ๖ 

สังกัด 
เอกชน 

สังกัด 
สพม. 

รวม 

อ. ๓ ขวบ ๗๖ ๑๑๙  ๑๙๕ 
อ. ๒ ๑,๑๓๕ ๑๕๐  ๑,๒๘๕ 
อ. ๓ ๑,๔๐๓ ๑๗๑  ๑,๕๗๔ 
รวมก่อนประถม ๒,๖๑๔ ๔๔๐  ๓,๐๕๔ 
ป. ๑ ๑,๕๗๔ ๑๕๕  ๑,๗๒๙ 
ป. ๒ ๑,๕๕๒ ๑๔๒  ๑,๖๙๔ 
ป. ๓ ๑,๔๕๔ ๑๖๔  ๑,๖๑๘ 
รวมช่วงชั้นที่ ๑ ๔,๕๘๐ ๔๖๑  ๕,๐๔๑ 
ป. ๔ ๑,๔๖๖ ๑๗๙  ๑,๖๔๕ 
ป. ๕ ๑,๔๖๘ ๑๘๒  ๑,๖๕๐ 
ป. ๖ ๑,๔๙๒ ๑๙๓  ๑,๖๘๕ 
รวมช่วงชั้นที่ ๒ ๔,๔๒๖ ๕๕๔  ๔,๙๘๐ 
ม. ๑ ๗๐๓ ๑๑๗ ๖๐๓ ๑,๔๒๓ 
ม. ๒ ๗๑๗ ๑๑๐ ๕๗๕ ๑,๔๐๒ 
ม. ๓ ๖๘๖ ๑๒๘ ๕๖๒ ๑,๓๗๖ 
รวมช่วงชั้นที่ ๓ ๒,๑๐๖ ๓๕๕ ๑,๗๔๐ ๔,๒๐๑ 
ม. ๔ ๔๙ ๗๒ ๕๕๘ ๖๗๙ 
ม. ๕ ๔๘ ๔๖ ๖๓๒ ๗๒๖ 
ม. ๖ ๖๐ ๕๘ ๕๓๖ ๖๕๔ 
รวมช่วงชั้นที่ ๔ ๑๕๗ ๑๗๖ ๑,๗๒๖ ๒,๐๕๙ 

รวมท้ังสิ้น ๑๓,๘๘๓ ๑,๙๘๖ ๓,๔๖๖ ๑๙,๓๓๕ 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙ (กลุม่นโยบำยและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) 



๑๑ 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙                    

กลุ่ ม ง ำนวั ดและประ เมินผลกำรศึ กษำ  กลุ่ มนิ เทศ  ติ ดตำมและประ เมินผลกำรจั ดกำรศึ กษำ                          
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน  ๒ ลักษณะ                   
เหมือนทุกปีท่ีผ่ำนมำ ดังนี้ 

ลักษณะที่ ๑  วิเครำะห์ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) โดยร่วมกับ
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ท ำกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียน  ในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

ลักษณะที่ ๒  วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (Nation test) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙   
 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary  National  Educational Test : O-NET) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ ขั้ น พ้ื นฐำน  (  สอบ O-NET)  นั ก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษำปีที่  ๖                        
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖                   
รวม  ๑๐๐   โรง จ ำนวนนักเรียน  ๑,๔๐๒  คน (เด็กปกติ)  พบว่ำ  มีผลกำรประเมินในทุกกลุ่มสำระ                   
กำรเรียนรู้ต่ ำกว่ำระดับชำติ  โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้อยละ  ๔๗.๐๘   
เมื่อพิจำรณำในสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ย่อย พบว่ำ สำระที่ ๓ กำรฟัง กำรดู และกำรพูด มำตรฐำน  ๓.๑ 
สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำงๆ อย่ำง
มีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ ๖๕.๒๕)  รองลงมำคือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ร้อยละ  ๔๑.๙๒  โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมิน
ต่ ำสุด คือ ภำษำอังกฤษ  ร้อยละ ๒๘.๔๕  เมื่อพิจำรณำในสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ย่อย พบว่ำ สำระที่ ๓ 
ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน มำตรฐำน  ๓.๑ ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ ำสุด (ร้อยละ ๒๕.๑๑)  และเมื่อเปรียบเทียบกับ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยเท่ำนั้น (ร้อยละ 
๑.๓๓) และเม่ือเปรียบเทียบตำมขนำดของโรงเรียน พบว่ำ โรงเรียนขนำดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดในทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 
         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

ผลกำ รทดสอบระดั บช ำติ ขั้ น พ้ื น ฐ ำน  (  ส อบ  O-NET)  นั ก เ รี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ กษำปี ที่  ๓                        
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖                   
รวม ๒๘ โรง จ ำนวนนักเรียน ๗๔๐ คน (เด็กปกติ) พบว่ำ มีผลกำรประเมินในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ ำกว่ำ
ระดับชำติ โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้อยละ  
๔๒.๙๗ เมื่อพิจำรณำในสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ย่อย พบว่ำ สำระที่ ๒ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
กำรด ำเนินชีวิตในสังคม  มำตรฐำน ๒.๑ เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม 
และธ ำรงรักษำประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ ๕๙.๗๐) รองลงมำคือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ร้อยละ ๔๑.๓๒ โดย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินต่ ำสุด คือ คณิตศำสตร์  ร้อยละ ๒๒.๘๘  เมื่อพิจำรณำใน
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ย่อย พบว่ำ สำระที่ ๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น มำตรฐำน ๕.๑ 
เข้ำใจและใช้วิธีกำรทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำสุด (ร้อยละ ๘.๓๐) และเมื่อ
เปรียบเทียบตำมขนำดของโรงเรียน พบว่ำ โรงเรียนขนำดกลำงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  ส่วนโรงเรียนขนำดกลำงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
        ผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรศึกษำพ้ืนฐำนด้ำนภำษำ (Literacy)  ด้ำนกำรค ำนวณ  (Numeracy) 
และด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) นักเรียนในสังกัด ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ในภำพรวม พบว่ำ มี
ค่ำเฉลี่ยร้อยละต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินในระดับต้นสังกัดย่อย (จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด
สพฐ.) โดยมีค่ำเฉลี่ยร้อยละผลรวมเท่ำกับ ๔๓.๔๒ เมื่อจ ำแนกตำมรำยควำมสำมำรถ พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำน
เหตุผล (Reasoning Abilities) มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ (๔๘.๘๐) รองลงมำ ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
(Literacy) เท่ำกับ ๔๖.๐๘ และควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy) เท่ำกับ ๓๕.๓๘ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำใน
ทุกด้ำน 
        ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  
โดยภำพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ  ๔๖.๐๘) เมื่อพิจำรณำในสำระย่อย  พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๒  บอก
ควำมหมำยของเครื่องหมำย/สัญลักษณ์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ ๖๓.๘๖) รองลงมำ คือ ตัวชี้วัดที่ 
๓ ตอบค ำถำมจำกเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่ำน (ร้อยละ ๕๓.๕๔) โดยพบว่ำ  ตัวชี้วัดที่ ๖ สื่อสำรควำมรู้  ควำมเข้ำใจ 
ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงเหมำะสม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำสุด (ร้อยละ ๔๐.๖๘) 
        ผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรค ำนวณ  (Numeracy) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙  โดยภำพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ  ๓๕.๓๘) เมื่อพิจำรณำในสำระย่อย  พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๒  ใช้
ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพ่ือตัดสินใจหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
ในเรื่อง กำรวัดตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (ร้อยละ ๖๓.๘๖) รองลงมำ คือ   ตัวชี้วัดที่ ๑ 
 



๑๓ 
 

 

ตัดสินใจหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในเรื่อง จ ำนวนและกำรด ำเนินกำรตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ (ร้อยละ 
๓๓.๗๖) โดยพบว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๓ ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพ่ือตัดสินใจ
หรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในเรื่อง เรขำคณิตตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำสุด  
(ร้อยละ ๒๙.๖๙) 
        ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล  (Reasoning  Abilities)  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จ ำนวน ๑๐๐  โรง  
จำกจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๔๘๐ คน พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ ๔๘.๘๐ โดยภำพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 
(ร้อยละ  ๔๘.๘๐) เมื่อพิจำรณำในสำระย่อย พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ ๒ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในข้อมูล สถำนกำรณ์ 
หรือสำรสนเทศ โดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำร
ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเหตุผล  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ำกับ ๖๓.๐๑ รองลงมำ คือ ตัวชี้วัดที่ ๓  สำมำรถ
สร้ำงข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วำงแผน บนพ้ืนฐำนของข้อมูล สถำนกำรณ์ หรือสำรสนเทศที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ 
โดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอย่ำง
มีเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ  ๕๑.๒๘  โดยพบว่ำ  ตัวชี้วัดที่ ๔  สำมำรถให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพ่ือ
กำรตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงมีหลักกำรและเหตุผล ค ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่ อใน
กรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ที่ต้องกำรตัดสินใจ/มีปัญหำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำสุด (ร้อยละ ๔๓.๗๑) 
 
ที่มา  : รำยงำนผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 



๑๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี) 
 

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  โดย
ได้ก าหนดนโยบายไว้ ๑๑ ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  มาตรา ๑๙ ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์องประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่
จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานะภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
 นโยบายที่ ๒ การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกันผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ เสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคมขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน
เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
 ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และ
ความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการ
แก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดนโดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มี เทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด 
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ 
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลบักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่



๑๕ 
 

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการ
ฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผุ้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
บ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
 นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ ๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาอาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  นโยบายที่ ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  นโยบายที่ ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา แลพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 
  นโยบายที่ ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับปกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับวังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความรวมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  นโยบายที่ ๔.๕ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกลการเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
  นโยบายที่ ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างาน
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 นโยบายที่ ๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  นโยบายที่ ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ



๑๖ 
 

จัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติด
เชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด
ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร
และให้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 นโยบายท่ี ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  นโยบายที่ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านักในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง กานอนุญาต อนุมัติ แลการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาม ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  เป็นรั ฐมนตรีช่ วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
๑. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด 
และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดดังนี้ 

๑.๑ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรมี
ใจความส าคัญว่า ๑) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน ๒ ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ี
ถูกต้อง ๒) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี
งาม (Character Education)” 

๑.๒ สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมี
แนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

๑.๒.๑ นักเรียน 
 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เกรียนล้าหลัง มิใช่สอน

ให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้
เด็กแข่งขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) 



๑๗ 
 

 “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น 
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕) 

 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)  

 “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค. ๒๕๕๕) 
๑.๒.๒ คร ู

 “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไม่พอ 
และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึก โดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือการให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ี
เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตา
ต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” 
(๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) 

 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (๖ มิ.ย. 
๒๕๕๕) 

 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ต าแหน่ง
และเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนก็ดี 
ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕) 

 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (๕ 
ก.ค. ๒๕๕๕) 
 

๒. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใต้

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ด าเนินการ ๖ ด้าน คือ 

๑) ความมั่นคง 
๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

๓. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๑ ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
๓.๒ ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
๓.๓ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... 
๓.๔ ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 



๑๘ 
 
 

๔. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบายแนว

ทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน เป็นหลัก
ในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๑. ด้านความม่ันคง 
แนวทางหลัก 
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

๑.๑.๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแสด้าน
การศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 

๑.๒ การบริหารจัดการ 
๑.๒.๑ การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
๑.๒.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

๒. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
๒.๑ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 

๒.๑.๑ ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand ๔.๐ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational  ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

๒.๑.๒ พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี ๒๕๖๐ จะด าเนินการ
เป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒.๑.๓ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

๒.๑.๔ พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
๒.๒ ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาคี

อีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดย
มุ่งเน้นให้นักเรยีน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 

๒.๓ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม ่

 

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
๓.๑ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

๓.๑.๑ การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 



๑๙ 
 

 ๑) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นอนุบาล ๓ (เด็ก
อายุ ๓-๕ ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุก
สังกัด 

๒) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๑.๒ การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อ
ยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

 ๒) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
๓.๑.๓ การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 

 ๑) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
 ๒) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม ๓ วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 

Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ๓) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 

 ๔) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

๓.๑.๔ การวัดและประเมินผล 
 ๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
 ๒) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

 ๓) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออก
ข้อสอบ 

๓.๒ การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒.๑ การสรรหาครู 

 ๑) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบ
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 

 ๒) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
๓.๒.๒ ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูอยู่

ในห้องเรียน 
๓.๒.๓ การพัฒนาครู การอบรมครู 

 ๑) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ 
TPEP Online  

 ๒) หน่วยด าเนินการให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  



๒๐ 
 
 

๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
๔.๑ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ

ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ 

๔.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 

๔.๓ จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
 

๕. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
๑. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
๒. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 

 

๖. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๖.๑ เรื่องกฎหมาย 

เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... จ านวน ๑๒ 
ฉบับ ดังนี้  

๖.๑.๑ กฎหมายหลัก 
๑) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... 
๒) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ... 
๓) พ.ร.บ.ปฏิรูปการศึกษา 
: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน  

๖.๑.๒ กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
 ๑) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
 ๒) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
 ๔) พ.ร.บ.เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
 ๕) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. … 
 ๖) พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
 ๗) พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ... 
 ๘) พ.ร.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ... 
 ๙) พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ... 



๒๑ 
 

๖.๒ ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖.๓ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
๖.๔ การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖.๕ บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

๕. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
สู่การปฏิบัติ 
๕.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน 
๕.๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และรายงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน  
 
 
 
 



๒๒ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยก าหนดสาระส าคัญดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
 พันธกิจ 
  ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  ๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔. คนไทยได้รับโอกาสให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี วัดตามเป้าหมายหลัก 
  ๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
  ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  ๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  ๖. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
  ๗. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  ๘. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕-๑๗ ปี  
  ๙. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  ๑๐. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ 

พัฒนาประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต 
  ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 



๒๓ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

  ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ 
เสมอภาค 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 

๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย 
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจ และความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

๖. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ 
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  ๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานดังนี  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  ๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๑ น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๒๔ 
 

๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
  ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
  ๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
๓.๓ เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
๓.๔ เขตพ้ืนที่ชายแดน 
๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ฯลฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 

๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

  ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  

Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน

ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนกานสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 



๒๕ 
 

๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น 

๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
  ๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 
international Student Assessment) 

๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 
  ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๔.๑ ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
๔.๒ ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
รูปแบบท่ีหายหลาย เช่น 

  ๑.๑  TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 

๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

  ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี  

๒.๑ การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการ
พัฒนา 

๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
  ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  ๒. ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 



๒๖ 
 

๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย
โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่มีมีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance teaming information 
technology: DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV)   ฯลฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านักรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  
  ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและถึงได้ 
๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 

โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  ๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

๒.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 

๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสรมิประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
  ๓. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 



๒๗ 
 

๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 

จากนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ เป็นไปในทิศทางท่ีคาดหวัง จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

๑. วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา

แก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ ให้สามารถด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพร้อมเข้าสู่สากล 

๒. พันธกิจ 
๒.๑ บริหารจัดการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึง 

 และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๓ ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กทุกคน 

๓. เป้าประสงค์ 
๓.๑ ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๓.๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  

ทั่วถึง และเสมอภาค  
๓.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Strategic) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มุ่งเน้น

กระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญในการพัฒนาดังกล่าว ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยปฏิบัติในสถานศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนดประเด็นของการพัฒนาไว้ ๓ ส่วน 
ประกอบด้วย 

๑) กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ 
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้

บรรลุเป้าหมายโดยน ากลยุทธ์การพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปรับใช้ ๕ กลยุทธ์ 
ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ าผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    



๒๘ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๒) จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  ก าหนดไว้เพ่ือเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาโดยมุ่งเน้น
การประเมินตามที่ก าหนด และที่สอดคล้องกับจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของตน ก าหนดเป็นนโยบายในการให้การสนับสนุนในกรณีที่ภารกิจมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้อง
กันในทุกระดับ 

๓) จุดเน้นพิเศษเพื่อการบริหารคุณภาพของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ 

 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาตาม 
จุดเน้นพิเศษ ดังนี้  
   ๑. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น 

     ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 

  ๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา 

  ๔. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
     ๕. สร้างสรรค์อัตลักษณ์ของสถานศึกษาและนักเรียน เพ่ือสนองตามความเหมาะสม 

และความสามารถ  
  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๓ ประเด็นหลักดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น ตั้งแต่กระบวนการจัดการศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน์ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ 
การบริหารคณุภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป้าหมายการปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ กลยุทธ์และ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วพบว่า  
ในทุกประเด็นต่างมีความสอดคล้องเชื่อมโยงในทุกกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามแผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยง
ของนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น ดังนี้ 
 
 



๒๙ 
 

ความเชื่อมโยงของนโยบาย 
 

  
 
 
 
  
  
 

 

A.B. (Area Based) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

เป้าหมายการพัฒนา 
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 

ASTC Model 

SMB (The Subject Matter Based) ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

๑. ความมั่นคง 
 

๑. ด้านการจัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพร้อม (Area) 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 

กลุ่มสาระวิชาสังคมฯ 
๑. ความมั่นคง 

 

๒. การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
 

กลุ่มสาระวิชาตา่งประเทศ ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนและส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพื่อสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร ์

โรงเรียนดี (School) ๒. ด้านการผลิต
พัฒนาก าลังคนและ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ครูมีความเพียร 
(Teacher) 

๔. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและการลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระวิชาศลิปะ 

๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

๕. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๔. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคและความ
เท้าเทียมกันทาง
สังคม 

3. การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

 

กลุม่เครือขา่ยพัฒนาการศึกษา 
จ านวน 12 เครือข่าย 

ใน 3 อ าเภอ 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพ 
(Child) 

๓. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

๔. ด้านโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม การ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 

๕. ด้านการจัดการศึกษา  
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

๕. ด้านการ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการพัฒนา
ระบบและการบริหาร
จัดการ 



30 
 

 



๓๐ 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

....................................... 
 
๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณงบพื้นฐาน 
 
๒. แผนการจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๓. โครงการพัฒนาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

 
 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 
กรอบงบประมาณทีส่พฐ. จัดสรร 
 

งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รายการตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

 
 
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร 
 

งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 จ านวนเงินที่จัดสรรทั้งหมด   ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

จ าแนกงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล ส่งเสริมฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT 
๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ              
  ๑.๑ ค่าอาหารท าการนอกเวลา      ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓,๓๐๐ ๑๗,๑๐๐ ๑๑,๔๐๐ ๒๐,๙๐๐ ๑๑,๔๐๐ ๑๓,๓๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ 
  ๑.๒ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
  ๑.๓ ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
  ๑.๔ ค่าวัสดุส านักงาน/ครุภัณฑ์ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
  ๑.๕ ค่าวัสดุเชื้อเพลงิ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
  ๑.๖ ค่าจ้าง จัดท าของ/งาน/ถ่ายเอกสาร ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
  ๑.๗ ค่าประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และพาหนะ  

 การเดินทางไปราชการ         
๖๙๘,๗๐๐ ๔๐๓,๗๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

       ๑.๗.๑ ส าหรับรองผู้อ านวยการสพป.เชียงใหม่  
 เขต ๖ และศึกษานิเทศก์ (นิเทศตามกลุ่ม 
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 

 ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 

  รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๒,๑๐๔,๗๐๐ ๑,๘๐๙,๗๐๐ ๒๙๕,๐๐๐ ๓๘,๓๐๐ ๔๗,๑๐๐ ๓๑,๔๐๐ ๖๕,๙๐๐ ๓๖,๔๐๐ ๔๘,๓๐๐ ๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ 
๒ ค่าสาธารณูปโภค              
  ๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
  ๒.๒ ค่าน้ าประปา ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
  ๒.๓ ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
  ๒.๔ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
  รวมค่าสาธารณูปโภค ๙๔๖,๐๐๐ ๙๔๖,๐๐๐ - - - - - - - - - - 



๓๓ 
 

 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ) 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล ส่งเสริมฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT 
๓ งบพัฒนาคุณภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา              
  ๓.๑ งบพัฒนาอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
        ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย             
๔ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน             
  ๔.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งดว่น สพป.เชียงใหม่  เขต ๖  ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - 
๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ

ของกลุ่ม 
๓๐๕,๐๐๐ - ๓๐๕,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๖ โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ.  ปี ๒๕๖๑ ๒,๒๔๐,๐๐๐ - ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑๐๘,๘๐๐ ๖๙,๖๐๐ ๑๖๗,๖๐๐ ๑๒๘,๔๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ ๑๘๗,๒๐๐ ๗๑,๐๐๐ ๙๐,๖๐๐ ๑๐๘,๘๐๐  
  ๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 เชียงใหม่ เขต ๖ 

 ๘๐,๐๐๐            

  ๖.๒ การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
 ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

 ๒๐๐,๐๐๐            

 ๖.๓ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐           
  ๖.๔ การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม  

 ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ๒๐,๐๐๐            

  ๖.๕ การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๓๐๐,๐๐๐            
  ๖.๖ เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

 ท่ีเกษียณอายุราชการ 
 ๑๕๐,๐๐๐            

  ๖.๗ การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๑    ๖๐,๐๐๐            
  ๖.๘ กิจกรรมวันส าคัญ  ๘๐๐๐๐            
  ๖.๙ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๕๐,๐๐๐            

  ๖.๑๐ การติดตามกลยุทธ์ของสพฐ.  ๕๐,๐๐๐            
  ๖.๑๑ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ๒๐,๐๐๐            
  ๖.๑๒ รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๕๐,๐๐๐            



๓๔ 
 

 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ) 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล ส่งเสริมฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT 
๗ โครงการพัฒนาตามนโยบายส าคัญ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐            
  ๗.๑ การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านออก  

เขียนได้ 
             

  ๗.๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับเขตฯ 

             

๘ งบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
ของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 

๔๘๔,๓๐๐             

  ๘.๑ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ  
 ๑ ต าแหน่ง  (ค่าจ้าง+ประกันสังคม) 

 ๑๑๓,๔๐๐            

  ๘.๒ จ้างเหมาบริการนักการภารโรง  
 ๑ ต าแหน่ง  (ค่าจ้าง+ประกันสังคม) 

 ๑๑๓,๔๐๐            

 ๘.๓ จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง ๑ ต าแหน่ง  
  (ค่าจ้าง+ประกันสังคม = ๑๐ เดือน) 

 ๑๕๗,๕๐๐           

  ๘.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
      ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

 ๑๐๐,๐๐๐            

  รวมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๒๒๗,๑๐๐ ๑๖๑,๗๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ ๒๔๙,๓๐๐ ๒๑๔,๔๐๐ ๒๗๐,๕๐๐ ๙๐,๒๐๐ ๑๐๙,๘๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ 
              
 หมายเหตุ ๑. กรณีภารกิจในรายการค่าใช้จ่ายข้างต้นส าเร็จ หมดความจ าเป็นให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ น ามาถัวจ่ายเพือ่พัฒนางานสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 
  ๒. กรณีเงินเหลือจ่ายให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ น ามาถัวจ่ายเพื่อพัฒนางานสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 
              ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามขั้นตอน ในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งให้มาผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อตัดยอดงบประมาณ 
              ๔. ข้อท่ี ๔ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน รายการค่าใช้จ่ายท่ี ๔.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วนสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ กรณีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าโครงการหรือภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน 

จากกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ 
โครงการท่ีเสนอของบประมาณซ่ึงมีความสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

  



๓๕ 
 

 

หลักเกณฑ์ในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 
 
รายการค่าใช้จ่ายที ่๑.๑ ค่าอาหารท าการนอกเวลา  
  ให้เบิก-จ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นต้องปฏิบัติราชการ
นอกเวลาท าการ ซึ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรร ให้ขออนุมัติเงินงบประมาณ
จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 
รายการค่าใช้จ่ายที่ ๑.๗ ค่าประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะการเดินทางไปราชการ  
  ให้เบิก-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะการเดินทาง
ไปราชการ ส าหรับรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖, ผู้อ านวยการ
กลุ่ม และบุคลากรภายในกลุ่ม ตามความจ าเป็นของแต่ละกลุ่มไม่เกินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกลุ่ม หากการไปราชการใดที่ด าเนินการโดยมีงบประมาณในส่วนนี้รองรับ
แล้ว ให้ใช้เงินงบประมาณจากโครงการนั้น ๆ ส าหรับงบประมาณในส่วนกลางให้เบิก-จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ณ ส่วนกลาง หรือตามที่หน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปสั่งการ หรือตามที่
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เห็นสมควรและอนุมัติ นอกเหนือจากนี้
หากมีความจ าเป็นให้ขออนุมัติเงินงบประมาณจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 
 
หมายเหตุ ทั้งนี้งบประมาณทุกรายการ หากมีงบประมาณรองรับไว้ในโครงการใด ๆ แล้ว  

ให้เบิก-จ่ายจากโครงการนั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการงบพัฒนาคุณภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
งบพัฒนาอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับกลุ่มเครือข่าย 
๗๒๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

 
 

รายการจัดสรรเงินงบประมาณ 
งบพัฒนาอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

ที ่ เครือข่าย จ านวนโรงเรียน จ านวนเงินที่จัดสรร 
๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง ๕ ๕๐,๐๐๐ 
๒ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ ๙ ๖๕,๐๐๐ 
๓ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน ๖ ๕๐,๐๐๐ 
๔ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย ๘ ๖๔,๐๐๐ 
๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม ๙ ๕๐,๐๐๐ 
๖ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาเทพพนม ๑๒ ๕๘,๐๐๐ 
๗ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี ๘ ๖๓,๐๐๐ 
๘ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา ๑๑ ๗๑,๐๐๐ 
๙ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร ๑๑ ๖๕,๐๐๐ 

๑๐ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร ๗ ๖๙,๐๐๐ 
๑๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา ๖ ๕๖,๐๐๐ 
๑๒ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา ๗ ๕๙,๐๐๐ 

    
รวม ๙๙ ๗๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โครงการงบพัฒนาคุณภาพกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา  

(งบพัฒนาอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย) 

ที ่
กลุ่มเครือข่าย 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 

๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจอมทอง 

ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๕๐,๐๐๐ 

๒ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอินทนนท์ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในระดับ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๖ 

๖๕,๐๐๐ 

๓ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโมคคัลลาน 

ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
ในเครือพัฒนาการศึกษาโมคคัลลาน 
 

๕๐,๐๐๐ 

๔ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่สอย 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่สอย 

๖๔,๐๐๐ 

๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่าข้าม 

ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เครือข่ายท่าข้าม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๖ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่าผาเทพพนม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาเทพพนม 

๕๘,๐๐๐ 

๗ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามัคคี 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๖๓,๐๐๐ 

๘ กลุ่มเครือขา่ยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจิมพัฒนา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
กลมุเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา 

๗๑,๐๐๐ 

๙ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่นาจร 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๖๕,๐๐๐ 

๑๐ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเบญจมิตร 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเบญจมิตร 

๖๙,๐๐๐ 

๑๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากัลยาณิวัฒนา 

การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเ พ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กัลยาณิวัฒนา 

๕๖,๐๐๐ 

๑๒ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพัฒนศึกษา 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 

๕๙,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ 



๘๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 

รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โครงการตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖๑    

โครงการพัฒนาตามนโยบายส าคัญ และงบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที ่ กลุ่ม 

งบประมาณของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 

รวม 
ข้อ ๔.๑ 

นโยบายพิเศษเร่งด่วน 
ข้อ ๖ 

พัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ.  
ข้อ ๗  

โครงการ 
ตามนโยบายส าคัญ 

ข้อ ๘  
งบพัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากรของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 

งบประจ า งบแลกเป้า 

๑ อ านวยการ  ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๘๐๐   ๕๐๘,๘๐๐ 
๒ บริหารการเงินและสินทรัพย์ ๑๑๓,๓๑๐  ๖๙,๖๐๐   ๑๘๒,๙๑๐ 
๓ นโยบายและแผน  ๑๘๐,๐๐๐ ๑๖๗,๖๐๐   ๓๔๗,๖๐๐ 
๔ บริหารงานบุคคล  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๘,๔๐๐   ๒๗๘,๔๐๐ 
๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ๓๐๐,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐   ๔๔๘,๐๐๐ 
๖ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 ๒๐,๐๐๐ ๑๘๗,๒๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ๗๐๗,๒๐๐ 

๗ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  - ๙๐,๖๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๙,๖๐๐ 
๘ หน่วยตรวจสอบภายใน  - ๗๑,๐๐๐   ๙๑,๐๐๐ 
๙ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕๐,๐๐๐ ๑๐๘,๘๐๐   ๑๕๘,๘๐๐ 

๑๐ สมาคมครู  ๖๐,๐๐๐    ๖๐,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๑๓,๓๑๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๙๕๓,๓๑๐ 

 
 
 



๘๗ 
 

 

กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖๑ (งบแลกเป้าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖)   

รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๖ จ านวนเงิน ๒,๒๔๐,๐๐๐.-บาท 

ที ่ ชื่อโครงการ 
รายการค่าใชจ้่ายข้อ ๖ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ 
งบประจ า งบแลกเป้า 

๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๖ 

๘๐,๐๐๐  แผนฯ  

๖.๒ การประชุมผู้บรหิารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๒๐๐,๐๐๐  อ านวยการ  
๖.๓ ประชุมครูและบคุลากรทางการศกึษา ๑๐๐,๐๐๐  อ านวยการ  
๖.๔ การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ๒๐,๐๐๐  นิเทศฯ  
๖.๕ การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ๓๐๐,๐๐๐  ส่งเสริมฯ  
๖.๖ เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายรุาชการ ๑๕๐,๐๐๐  บุคคลฯ  
๖.๗ การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๑   ๖๐,๐๐๐  สมาคมคร ู  

 ๑) อ าเภอจอมทอง     
 ๒) อ าเภอแม่แจม่     
 ๓) อ าเภอกัลยาณิวัฒนา     

๖.๘ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ๘๐,๐๐๐  อ านวยการ  
๖.๙ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๕๐,๐๐๐  ICT  

๖.๑๐ การติดตามกลยุทธ์ของสพฐ. ๕๐,๐๐๐  แผนฯ  
๖.๑๑ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ๒๐,๐๐๐  อ านวยการ  
๖.๑๒ รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๕๐,๐๐๐  แผนฯ  
๖.๑๓ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี ๒๕๖๑  ๓๐,๐๐๐ อ านวยการ  
๖.๑๔ จัดท าระบบการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ๖๐,๐๐๐ อ านวยการ  
๖.๑๕ ประชาสมัพันธ์เชิงรุก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  ๑๘,๘๐๐ อ านวยการ  
๖.๑๖ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบ e-GP  (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)”  

ส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖๙,๖๐๐ การเงินฯ ได้รับอนมุัติเพิ่ม 

ข้อ ๔.๑ จ านวนเงิน 
๑๑๓,๓๑๐.-บาท 



๘๘ 
 

 

(ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
รายการค่าใชจ้่ายข้อ ๖ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ 
งบประจ า งบแลกเป้า 

๖.๑๗ การประชุมอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาประสิทธิภาพการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 ๑๖๗,๖๐๐ แผนฯ  

๖.๑๘ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 ๑๒๘,๔๐๐ บุคคลฯ 
 

 

๖.๑๙ การส่งเสริมใหผู้้เรียนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐาน          ๒๘,800 ส่งเสริมฯ  
๖.๒๐ การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา  ๑๐๗,๐00 ส่งเสริมฯ  
๖.๒๑ การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาต ิ  ๑๒,๒๐๐ ส่งเสริมฯ  
๖.๒๒ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้หลักโรงเรียนในสังกัด  ๑๘๗,๒๐๐   นิเทศฯ  
๖.๒๓ พัฒนาการศึกษาน าสู่การเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ     ๙๐,๖๐๐ พัฒนาบุคลากรฯ  
๖.๒๔ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  ๗๑,๐๐๐ ตรวจสอบฯ  
๖.๒๕ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารและการปฏิบัติงาน   ๑๐๘,๘๐๐ ICT  

      
 รวมท้ังสิ้น ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาตามนโยบายส าคัญ  
(รายการค่าใช้จ่ายข้อท่ี ๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

 

กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
โครงการพัฒนาตามนโยบายส าคัญ (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๗) 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 

๕๐๐,๐๐๐ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 

 กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมนิเทศ เครือข่ายสัญจรการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๔ จุด
ประชุม ๆ ละ ๒ วัน  ส าหรับโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่
ในกลุ่มด าและแดง  กลุ่มเขียว-เหลือง (ตามความสมัครใจ) 
 

   

 กิจกรรมที่ ๒  ประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน 
ครูผู้สอนนักเรียนชาติพันธุ์โรงเรียนละ ๑ คน ในช่วงชั้นที่ ๑ 
ระยะเวลา ๓วัน รวมคณะวิทยากรสาธิต  ๗๐  คน 
 

   

 กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ  ติดตามแบบมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒๐ โรงเรียน
ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ Coaching 
 

   

 กิจกรรมที่ ๔  ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และน าผล 
การประเมิน O-Net  NT  ไปใช้ขับเคลื่อนคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัด 
 

   

 
 



๒๐๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 
(รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ ๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

 

กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
งบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๙ 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที ่๓๔๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๑ 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
........................................................ 

                 ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำพ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๖ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อ ๖ (๑) โดยมีหน้ำที่ในกำรจัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่นประกอบกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙) ก ำหนด
กรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้อ ๔ (๑) ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำใน
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด นั้น 
                 เพ่ืออนุวรรตน์ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวง และกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙) ดังกล่ำว ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖๑ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ เสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำ ซึ่งอำจจะเกิดขึ้น 

ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ประกอบด้วย 
๑) นำยสมพงษ ์ พรมจันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยเดช อนำกำศ รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ กรรมกำร 
๔) นำงสำววณีรัตน์ แย้มพรำม นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๖) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
๗) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๘) นำงสำวสิริโสภำ พุทธิศรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๙) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 

 

 



๒๑๐ 
 

๒. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำทีจ่ัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้ไดแ้ผนปฏิบัติกำรที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร 
จัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
๒.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำที่พิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรมให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในระดับเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่  
๑) นำยสมพงษ์ พรมจันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยเดช อนำกำศ รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ กรรมกำร 
๔) นำงสำววณีรัตน์ แย้มพรำม นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๕) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๖) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
๗) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๘) นำงสำวสิริโสภำ พุทธิศรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๙) นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑๐) นำงสุภำภรณ์ อินทมำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑๑) นำงทองสุข ปิยะวงษ ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
๑๒) นำงจรรยำ มีสิมมำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๑๓) นำงเตือนใจ ณ รังษ ี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๔) นำงสำวธนพร มำใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๑๕) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
๑๖) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

 

๒.๒ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ระดับกลุ่ม มีหน้ำทีร่วบรวม จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมของ 
กลุ่ม โดยให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่  
๒.๒.๑ กลุ่มอ ำนวยกำร 

๑) นำงสำววณีรัตน์ แย้มพรำม นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓) นำยชำญชัย แสงกร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๔) นำงสุพิชญำ แสนวิชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
๕) นำยจักรินทร์ ปินธุกำศ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๖) นำงพัชรสุรงค์ เอกชัยอำภรณ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๗) นำยอ ำนำจ กิจเดช ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๘) นำงพิมพ์ลภัส กูลนรำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร   



๒๑๑ 
 

๒.๒.๒ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
๑) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงมรกต อินต๊ะ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓) นำงสำวชนิดำ ค ำภิโล นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
๔) นำงสำววัชรำ ถำวรวิจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๕) นำงจันทร์จีรำ คนเที่ยง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๖) นำงสำวปัทนำ ยำนะแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๗) นำงสำวสำยทิพย์ วงค์ษำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๘) นำงสุณำรี ศรีจอมแจ้ง ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๙) นำงวนิดำ รัตนสมำหำร ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 

๒.๒.๓ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๑) นำงสำวสิริโสภำ พุทธิศรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวประภำศรี ใจสุข นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓) นำงสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
๔) นำงสำวดำกำนดำ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
๕) นำงสำววำสนำ จันทร์พลอย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
๖) นำงสำวเกศรำ ศรีวิชัย พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
๗) นำงฉัตรหทัย นุตประพันธ์ พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
๘) นำงสำวกชพรรณ จิตธร ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๙) นำงสำวกรรณิกำร์ แก้วก๋องมำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๑๐) นำงสำวณัฎฐ์ดำรินทร์ เคหะนิด เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 

๒.๒.๔ กลุ่มนโยบำยและแผน 
๑) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓) นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๔) นำงเรณู เชื้อเตจ๊ะ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๕) นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 

๒.๒.๕ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
๑) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสุภำภรณ์ อินทมำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓) นำงสำวค ำหล้ำ ปันทะรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
๔) นำงดวงพร ปิ่นทอง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
๕) นำงณัฐพร ดอกแก้ว นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
๖) นำงสำวศุภลักษณ์ ภูดอนตอง ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 
/๒.๒.๕ กลุ่ม... 

 
 



๒๑๒ 
 

๒.๒.๖ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงจรรยำ มีสิมมำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๓) นำงเตือนใจ ณ รังษ ี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๔) นำงสำวธนพร มำใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๕) นำงทองสุข ปิยะวงษ ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๖) นำงสำวนลพรรณ แก้วก๋องมำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
๗) นำงอรพินท ์ สิงห์ทอง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 

๒.๒.๗ หน่วยตรวจสอบภำยใน 
๑) นำงสุภัค อุ่นตำ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 

 

๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล และเอกสาร  มีหน้ำที่รวมรวบ จัดเตรียมข้อมูล เอกสำร ที่เก่ียวข้องในกำร 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๑ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เชียงใหม่ เขต ๖ ประกอบด้วย 
๑) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
๔) นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๕) นำงเรณ ู เชื้อเตจ๊ะ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๖) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๙  พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 

(นำยพิทูรย์  ปัญญำศรี) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

 

 

 

 

 
 

 


