
 



ค ำน ำ 

         แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖2  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต ๖ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำขึ้นตำมหลักกำรและวิธีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรทุกขั้นตอน และใน
เอกสำรแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้ได้บรรจุสำระส ำคัญประกอบด้วย  ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ที่ตั้งและพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ ข้อมูลด้ำนปริมำณ  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำทั้งด้ำนคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ  ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำและด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ จุดเน้นกำรด ำเนินงำน แผนกำรจัดสรรงบประมำณ  ประกอบด้วย งบประจ ำส ำหรับกำรบริหำร
จัดกำรภำยในส ำนักงำนและโครงกำรกิจกรรมตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
รวมทั้งแนวปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร 

        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งหวังให้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖2 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนที่เป็นไปตำมหลักประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำม
คุ้มค่ำ จึงขอควำมร่วมมือบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน โครงกำร กิจกรรมที่
ก ำหนดไว้ในแผนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้   
                  
                                                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
                  30  มกรำคม  ๒๕๖2   
      



สารบัญ 
   หนา้ 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
สารบัญตาราง  จ 
    
สว่นที ่๑ สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน  ๑ 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ๑ 
  โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๓ 
  ภารกิจอ านาจหน้าที่ ๔ 
  ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ๕ 
  ผลการด าเนินงาน ๑๑ 
    
สว่นที ่๒ ทิศทางการพฒันาการศกึษา ๑๔ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑๔ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ๑4 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 17 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 19 
  นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 20 
  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 22 
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
26 

  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ พ .ศ .2562  

27 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒7 

  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  28 
  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  28 
  นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ๒9 
  นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
30 

  นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   30 
  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 31 
       วสิัยทัศน์ 31 
       พันธกิจ 31 
       เป้าประสงค ์ 31 
    
    

 
 
 



ค 
 

สารบญั (ตอ่) 
    หนา้ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนา   31 
             กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ 31 
             จุดเน้นการด าเนินงานของสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 32 
    จุดเน้นพิเศษเพ่ือการบริหารคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
32 

             ความเชื่อมโยงของนโยบาย 33 
     
สว่นที ่๓ โครงการ กจิกรรม และงบประมาณ ๓4 
  รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต  ๖ ปีงบประมาณ  ๒๕๖2 

๓4 

  หลักเกณฑ์ในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายการค่าตอบแทนใช้สอย 
และวัสดุ 

๓9 

 โครงการงบพฒันาตามนโยบายพเิศษเร่งดว่นสพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 40 
  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วนสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 
41 

   -ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนในสังกัด 42 
   -ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระ 

 การเรียนรู้หลักโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 เชียงใหม่ เขต 6 

46 

   -พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการ 
 ปฏิบัติงาน 

50 

 โครงการพฒันาตามประเดน็ยทุธศาสตรส์พฐ. ป ี๒๕๖๑ 55 
  รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

56 

  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖2 (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ 5)  

57 

   -จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

58 

   -การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
 และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

63 

   -ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ   
 ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

67 

   -ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 70 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 



ง 
 

    หนา้ 
  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖2 (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ 5) 
 

   -การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๒  
    1) อ าเภอจอมทอง 74 
    2) อ าเภอแม่แจ่ม 76 
    3) อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 79 
   -กิจกรรมวันส าคัญ 82 
   -การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 85 
   -การติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบาย  

 ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 

88 

   -การพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการ 
 จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

91 

   -รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖1 97 
   -พัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ส าหรับผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
99 

   -พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐาน 
 การปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

102 

   -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
 ในกลุ่มสาระหลักโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

105 

     
หนา้อนุมตั ิ 109 
    
ภาคผนวก  
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖2  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
110 
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สารบัญตาราง 
   หนา้ 
ตารางที่  ๑ แสดงข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖1 ๕ 
ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   
 

  ๒.๑ ข้าราชการ 6 
  ๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว 7 
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  ๒๕๖2 

๓6 

ตาราง  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  
งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วนสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

41 

ตาราง  รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖2  

56 

ตาราง  กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖2 (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ 5) 

5๗ 

    
    

 



๑ 
 

สว่นที ่๑ 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน 

 

ลักษณะทางภูมศิาสตร ์
 

๑. สภาพภูมศิาสตร ์
 

ที่ตัง้                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  ตั้งอยู่ เลขท่ี ๑๙๐ หมู่ที่ ๑๕  

ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๖๐ จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับปรุงแก้ไขก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาและก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม 
พ.ศ.๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้
ตามมาตรฐานการศึกษา ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศใต้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ 
ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร แยกเข้าถนนสาย ๑๐๐๙ จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระยะทาง ๓.๕๐ กิโลเมตร 
  อาณาเขตติดต่อ 
  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ ดังนี้   
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับอ าเภอดอยหล่อ  

จังหวัดเชียงใหม่  และ   
  ทิศใต้      ติดต่อกับอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอ 

เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
  

๒.  สภาพภูมปิระเทศและพืน้ที่ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูงบนเทือกเขาถนนธงชัย ซึ่งมีดอยอินทนนท์ที่เป็นยอดเขาสูงที่สุดใน
ประเทศไทยอยู่ในพ้ืนที่โดยเทือกเขาถนนธงชัยทอดยาวจากอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา
ตั้งอ าเภอกัลยาณิวัฒนาพ.ศ.๒๕๕๒) ทอดยาวผ่านอ าเภอแม่แจ่มและอ าเภอจอมทอง สภาพภูมิประเทศโดยรวม
เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาริมฝั่งแม่น้ าปิง แม่น้ าแม่กลาง และแม่น้ าแม่แจ่ม ที่เป็นแหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่ผักตามฤดูกาล พืชสวน ได้แก่ ล าไย และไม้เมืองหนาวในพ้ืนที่สูง และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็น
บริเวณท่ีอยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ 
 

 
 
 



๒ 
 

๓. สภาพการคมนาคม 
 

     มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อ
ภายในต าบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๘ จากจังหวัดเชียงใหม่ – แยกดอยอินทนนท์             
ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร                                                                                                        

๒. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๐๙ จากสามแยกถนนสาย ๑๐๘ (จอมทอง) – 
ดอยอินทนนท์ ถึงเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะทาง ๓.๕๐ กิโลเมตร           

                                                                 
๔. ลกัษณะภมูิอากาศ 

  สภาพภูมิอากาศ อากาศมรสุมเมืองร้อน ช่วงพฤษภาคม-กันยายนมีฝนตกชุก ช่วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์มีอากาศหนาวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมาณ ๙.๗ องศา สูงสุดประมาณ ๓๙.๖ องศา  
(ค้นคืนวันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖1 จาก http://www.amphoe.com/menu.php?am=๑๔๗&pv=๑๓&mid=๑) 
 
๕. ประชากร 

  ประชากรทั้ง  ๓  อ าเภอ มีจ านวน ๑๒6,601 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
เป็นชนเผ่าร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย เผ่ากระเหรี่ยง ม้ง ลีซอ ลั๊วะ และชาวพ้ืนเมือง  ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน
ตามข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑4,0๓1 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ : ๒๕๖1)   
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โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบรหิารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศกึษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการเขต 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

รองผู้อ านวยการเขต 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 



๔ 
 

ภารกจิอ านาจหน้าที ่
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๖ 
และ ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่ งส่ วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาพ .ศ .๒๕๔๖ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้      
               ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
               ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
               ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
           ๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
           ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อมลูพื้นฐานทางการศึกษา 
ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

ดังแสดงในตารางที่ ๑ 
ตารางที ่ ๑  แสดงข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖1 

รายการ จ านวน/หนว่ย 
๑. สถานศกึษาในสงักดั สพป.ชม. ๖  แยกเปน็ ๘๗ โรงเรียน   ๑๒ สาขา 
 -โรงเรียนระดับประถมศึกษา            ๖๐ โรงเรียน ๑๒ สาขา  
 -โรงเรียนขยายโอกาส ๒๗ โรงเรียน    
๒. ห้องเรยีน 975 ห้องเรียน 
 -ก่อนประถมศึกษา                                 202 ห้อง    
 -ประถมศึกษา   667 ห้อง    
 -มัธยมศึกษาตอนต้น                               93 ห้อง    
 -มัธยมศึกษาตอนปลาย                           13 ห้อง    
๓. นักเรียน 14,031 คน 
 -ก่อนประถมศึกษา                                 2,715 คน    
 -ประถมศึกษา   9,167 คน    
 -มัธยมศึกษาตอนต้น                               1,990 คน    
 -มัธยมศึกษาตอนปลาย                           159 คน    
๔. นกัเรยีนพกิารเรยีนรวม 820 คน 
๕. นกัเรยีนดอ้ยโอกาส 10,823 คน 
๖. ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทีป่ฏบิตังิานจรงิใน 
    สถานศกึษาสงักดัสพป.ชม ๖ 

1,117 คน 

 -ผู้บริหารสถานศึกษา 91 คน    
 -ครูผู้สอน 831 คน    
 -พนักงานราชการ 51 คน    
 -ครูอัตราจ้าง 107 คน    
 -ลูกจ้างประจ า 37 คน    
หมายเหต ุ  มีสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ดังนี ้  
 -สพม. ๓ โรงเรียน มีนักเรียน  4,535  คน 
 -ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๑ โรงเรียน มีนักเรียน     794  คน 
 -ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๗ โรงเรียน มีนักเรียน  1,796  คน 
 -ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ๒ โรงเรียน มีนักเรียน     239  คน 
 -ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑ โรงเรียน มีนักเรียน  1,121  คน 
 -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ภาคพายัพ 

เชียงใหม ่
  มีนักเรียน      285 คน 

หมายเหต ุ–ข้อมูลนักเรียนจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 
 -ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมจากโปรแกรม SET กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ข้อมูล ณ วันที ่13 พฤศจิกายน 2561 
-ข้อมูลครกูลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ ๑1 ธันวาคม ๒๕๖1 
-ข้อมูลนักเรียนจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑) ขอ้มูล ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 
-ข้อมูลนักเรียนจากส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 
-ข้อมูลนักเรียนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง) ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 
-ข้อมูลนักเรียนจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง) ณ ปีการศึกษา ๒๕๖1 
 



๖ 
 

 

ตารางที ่๒ แสดงจ านวนบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  
              จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   

๒.๑ ข้าราชการ 

สว่นราชการภายใน 
สพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

กรอบ
อัตราก าลงั 

จ านวนผู้ปฏบิตังิาน 
วฒุกิารศึกษา 

ต่ ากวา่
ปริญญา

ตร ี

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ผู้อ านวยการ ๑ - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ  ๑๑ - - 1 - 1 
กลุ่มอ านวยการ 6 - 3 1  4 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ๙ - 2 3 - 5 
กลุ่มนโยบายและแผน 6 - 1 2 - 3 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑2 - 6 2 - 6 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 - 3 3 - 6 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

๑๙ - - 8 1 9 
๒ 1 - - - 1 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๓ - - - - - 

หน่วยตรวจสอบภายใน ๓ - - - - - 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

๐ - - - - - 

รวมทัง้สิน้ ๘๙ 1 15 21 1 38 
หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 

 -จ านวนบุคลากรรวมพนักงานราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน ๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

ตารางที ่๒ แสดงจ านวนบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว 

สว่นราชการภายใน 
สพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

กรอบ
อัตราก าลงั 

จ านวนผู้ปฏบิตังิาน 
วฒุกิารศึกษา 

ต่ ากวา่
ปริญญา

ตร ี

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

กลุ่มอ านวยการ - - 2 - - 2 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ - - 4 - - 4 
กลุ่มนโยบายและแผน - - 2 - - 2 
กลุ่มบริหารงานบุคคล - 1 2 - - 3 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - - - - - 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

- - - - - - 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - 1 - - 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- - 1 - - 1 

รวมทัง้สิน้ - 1 12 - - 13 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 
 
ตารางที ่๓  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
ที ่ รายการ จ านวน 
๑ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๖    91 
 คร ู 831 
 พนักงานราชการ 51 
 ครูอัตราจ้าง 107 
 ลูกจ้างประจ า 37 
 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 31 
 รวม 1,148 

หมายเหตุ   ข้อมูลข้าราชการครูจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  (สพป.เชียงใหม่  เขต  ๖)   
ข้อมูล ณ วันที่ 11  ธันวาคม  2561 

 
 
 
 



๘ 
 

 

ตารางที ่๔  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่งวิทยฐานะ และเพศ 

ต าแหนง่ วิทยฐานะ 
ระดับ รบัเงนิเดอืน 

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
(คน) 

ต าแหนง่ ในอันดับ รวม ชาย หญงิ 

๑. ผูอ้ านวยการโรงเรยีน - คศ.๑ คศ.๑ - - - 

  
ผู้อ านวยการช านาญการ คศ.๒ 

คศ.๒ 17 15 2 

  คศ.๓ - - - 

  ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓ 53 49 4 

  คศ.๔ - - - 

  
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.๔ 

คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

  
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕ - - - 

๒. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- คศ.๑ คศ.๑ 1 1 - 

  
รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.๒ 

คศ.๒ - - - 

  คศ.๓ - - - 

  รองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

คศ.๓ 
คศ.๓ - - - 

  คศ.๔ - - - 

  
รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.๔ 

คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

๕. คร ู
- คศ.๑ คศ.๑ 200 120 80 

  
ครูช านาญการ คศ.๒ 

คศ.๒ 199 83 116 

  คศ.๓    

  
ครูช านาญการพิเศษ คศ.๓ 

คศ.๓ 305 171 134 

  คศ.๔    

  
ครูเชี่ยวชาญ คศ.๔ 

คศ.๔ - - - 

  คศ.๕ - - - 

  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.๕ คศ.๕ - - - 

๖. ครผููช้่วย - ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 141 78 63 

           

รวมทัง้สิน้ 917 518 399 

หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันท่ี 11  ธันวาคม  2561 



๙ 
 

 

ตารางที ่๕  แสดงอตัราก าลงัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ในสถานศกึษา)  
 พนกังานราชการ (ต าแหนง่ครู) และครูอตัราจา้ง  

อัตราก าลงั ข้าราชการครูฯ 

พนกังาน
ราชการ 

ครอูัตราจา้ง 

เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมาณ (ต าแหนง่คร)ู (งบด าเนนิงาน) 

จ านวนต าแหน่งทั้งหมด 922 51 107 - 

จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง 913 51 107 - 

จ านวนต าแหน่งที่ไม่มีคนครอง 9 - - - 

หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 11  ธันวาคม  2561 
 

ตารางที ่๖   การศึกษาของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
จ าแนกตามระดบัการศึกษาและเพศ   

ระดบัการศกึษา 
  ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ปริญญาเอก 3 1 2 

ปริญญาโท 401 171 230 

ปริญญาตรี 509 250 259 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - 

รวม 913 422 491 
หมายเหตุ    ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 11  ธันวาคม  2561 
 

ตารางที ่๗   แสดงจ านวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจ านวนนักเรียน 
ขนาดโรงเรยีน จ านวนนกัเรียน จ านวนโรงเรยีน 

ขนาดที่ ๑ ๑-๑๒๐ 47 โรงเรียน 11 สาขา 
ขนาดที่ ๒ ๑๒๑-๒๐๐ 25 โรงเรียน 1  
ขนาดที่ ๓ ๒๐๑-๓๐๐ 11 โรงเรียน   
ขนาดที่ ๔ ๓๐๑-๔๙๙ 1 โรงเรียน   
ขนาดที่ ๕ ๕๐๐-๑,๔๙๙ 2 โรงเรียน   
ขนาดที่ ๖ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ 1 โรงเรียน   

รวม 87 โรงเรียน 12 สาขา 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 (กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสารสนเทศ) 

 
 



๑๐ 
 

 

ตารางที ่๘   กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มีจ านวน  ๑๒  เครือข่าย  

ชือ่กลุม่เครอืขา่ย อ าเภอ 
สงักดั 

สพป. เชยีงใหม ่เขต ๖ 
โรงเรยีนหลกั โรงเรยีนสาขา 

๑. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง ๕  
๒. กลุ่มเครือขา่ยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง ๘ ๑ 
๓. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง ๖  
๔.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง ๗  
๕.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง ๙ ๑ 
๖.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาเทพพนม แม่แจ่ม ๑๐ ๒ 
๗. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคค ี แม่แจ่ม ๘  
๘. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพฒันา แม่แจ่ม ๙ ๒ 
๙. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม ๑๑  
๑๐. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม ๕ ๒ 
๑๑. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา ๕ ๑ 
๑๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพฒันศึกษา กัลยาณิวฒันา/แม่แจ่ม ๔ ๓ 

รวม  ๘๗ ๑๒ 
หมายเหต ุ  ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕๖1 (กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสารสนเทศ) 

ตารางที ่๙   แสดงจ านวนนักเรยีน แยกตามระดบัชัน้/ชว่งชัน้ 
ระดบัชัน้ จ านวนนกัเรยีน สงักดัสพป. เชยีงใหม ่เขต ๖ 

อ. ๓ ขวบ 1,15 
อ. ๒ 1,159 
อ. ๓ 1,441 
รวมกอ่นประถม 2,715 
ป. ๑ 1,778 
ป. ๒ 1,498 
ป. ๓ 1,531 
รวมชว่งชัน้ที ่๑ 4,807 
ป. ๔ 1,462 
ป. ๕ 1,446 
ป. ๖ 1,452 
รวมชว่งชัน้ที ่๒ 4,360 
ม. ๑ 672 
ม. ๒ 667 
ม. ๓ 651 
รวมชว่งชัน้ที ่๓ 1,990 
ม. ๔ 78 
ม. ๕ 39 
ม. ๖ 42 
รวมชว่งชัน้ที ่๔ 159 

รวมทัง้สิน้ 14,031 
หมายเหต ุ  ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕61 (กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสารสนเทศ) 



๑๑ 
 

 

ผลการด าเนนิงาน 
              จากการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบริบทของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
1.  ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ 
 1.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National 
Test : NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 

                  ปีการศึกษา  2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผล 
       การประเมินคุณภาพการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)   
       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จ านวน  2  ด้าน ได้แก่ด้านภาษาและด้าน 
       ค านวณ  และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 3 ด้าน สูงกว่า ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test : (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 

     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nationary Educational Test : O-NET)  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีการศึกษา 2560  
      พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่า ปีการศึกษา 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nationary Educational 
Test : O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

 
 

 
 
 
 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nationary Educational Test : O-NET)  

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีการศึกษา 2560  
    พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2559  จ านวน 1 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
    ต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ   

 
 
ที่มา  : รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 



๑๔ 
 

สว่นที ่๒ 
ทิศทางการพฒันาการศกึษา ปีงบประมาณ ๒๕๖2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต ๖  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560  

มาตรา 54    รัฐตคองน าเนินการใหคเนากทุก้นไนครับการศึกษาเปนนเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภา้บัง้ับอย่างมีุ้ณภาพโนยไม่เกาบ้่าใชคจ่าย 
 รัฐตคองน าเนินการใหคเนากเลากไนครับการนูแลและพัฒนาก่อนเขคารับการศึกษาตามวรร้หนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สัง้ม และสติปัญญาใหคสมกับวัย โนยส่งเสริมและสนับสนุนใหคอง้์กรปก้รองส่วน
ทคองถิ่นและภา้เอกชนเขคามีส่วนร่วมในการน าเนินการนควย 
 รัฐตคองน าเนินการใหคประชาชนไนครับการศึกษาตาม้วามตคองการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมใหคมี
การเรียนรูคตลอนชีวิต และจันใหคมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ อง้์กรปก้รองส่วนทคองถิ่น และภา้เอกชน ในการ
จันการศึกษาทุกระนับ โนยรัฐมีหนคาที่น าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนใหคการจันการศึกษานังกล่าวมี
ุ้ณภาพและไนคมาตรฐาน สากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่านควยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างนคอยตคองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจันท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการน าเนินการและตรวจสอบการน าเนินการใหค เปนนไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาตินควย 
 การศึกษาทั้งปวงตคองมุ่งพัฒนาผูคเรียนใหคเปนน้นนี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไนค ตาม้วาม
ถนันของตน และมี้วามรับผินชอบต่อ้รอบ้รัว ชุมชน สัง้ม และประเทศชาติ  ในการน าเนินการใหคเนากเลาก
ไนครับการนูแลและพัฒนาตามวรร้สองหรือใหคประชาชนไนครับการศึกษาตามวรร้สาม  รัฐตคองน าเนินการใหคผูค
ขานแ้ลนทุนทรัพย์ไนครับการสนับสนุน้่าใชคจ่ายในการศึกษา ตาม้วามถนันของตน ใหคจันตั้งกองทุนเพื่อใชคใน
การช่วยเหลือผูคขานแ้ลนทุนทรัพย์  เพ่ือลน้วามเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสรคางและพัฒนาุ้ณภาพ
และประสิทธิภาพ้รู โนยใหครัฐจันสรรงบประมาณใหคแก่กองทุน หรือใชคมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหคผูค
บริจา้ทรัพย์สินเขคากองทุนไนครับประโยชน์ในการลนหย่อนภาษีนควย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมาย
นังกล่าวอย่างนคอยตคองก าหนนใหคการบริหารจันการกองทุน เปนนอิสระและก าหนนใหคมีการใชคจ่ายเงินกองทุนเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสง้์นังกล่าว 
 
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) เปนนยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตคองน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือใหคประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมี้วามม่ัน้ง มั่ง้่ัง ยั่งยืน เปนนประเทศพัฒนาแลคว นควยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลานังกล่า เพ่ือ้วามสุขของ้นไทยทุก้น โนยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ้ือ 
“ประเทศชาติมั่ น้ง ประชาชนมี้วามสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สั ง้มเปนนธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โนยยกระนับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติร พัฒนา้นในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยใหคเปนน้นนีเก่ง และมีุ้ณภาพ สรคางโอกสานและ้วามเสมอภา้ทางสัง้ม สรคางการเติบโตบนุ้ณภาพ
ชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม และมีภา้รัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โนยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบนควย  

1. ้วามอยู่นีมีสุขของ้นไทยและสัง้มไทย 
2. ขีน้วามสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายไนค 
 



๑๕ 
 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ้วามเท่าเทียมและ้วามเสมอภา้ของสัง้ม 
5. ้วามหลากหลายทางชีวภาพ ุ้ณภาพสิ่งแวนลคอม และ้วามยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจันการและการเขคาถึงการใหคบริการของภา้รัฐ 

 
ประเนานยทุธศาสตรช์าติ 

เพ่ือใหคประเทศไทยสามารถยกระนับการพัฒนาใหคบรรลุตามวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมี้วามม่ัน้ง  
มั่ง้ั่ง ยั่งยืน เปนนประเทศพัฒนาแลคว นควยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ” และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศขคางตคน จึงจ าเปนนตคองก าหนนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าใหคประเทศไทย
มี้วามม่ัน้งในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิุ้คมกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศใน
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระนับ ภา้เกษตรกรรม ภา้อุตสาหกรรม และภา้บริการของประเทศไนครับการ
พัฒนายกระนับไปสู่การใชคเท้โนโลยีและนวัตกรรมในการสรคางมูล้่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส า้ัญในการ
ขับเ้ลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสรคางและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระนับฐานรายไนคของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภา้ส่วนต่าง ๆ ไนคอย่างเหมาะสม ้นไทยไนครับการพัฒนาใหค
เปนน้นนีเก่ง มีวินัย ้ านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการ้ินวิเ้ราะห์สามารถ  “รูครับ ปรับใชค ”
เท้โนโลยีใหม่ไนคอย่างต่อเนื่อง สามารถเขคาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสนิการ และกระบวนการยุติธรรมไนค
อย่างเท่าเทียมกัน โนยไม่มีใ้รถูกทิ้งไวคขคางหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะ
มุ่งเนคนการสรคางสมนุ ลระหว่างการพัฒนา้วามม่ัน้ง เศรษฐกิจ สัง้ม และสิ่งแวนลคอม โนยการมีส่วนร่วมของ

ทุกภา้ส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ ”โนยประกอบนควย  ๖ ยุทธศาสตร์ไนคแก่  
1. ยุทธศาสตร์นคาน้วามมั่น้ง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส า้ัญ ้ือ ประเทศชาติมั่น้ง ประชาชนมี 

้วามสุข เนคนการบริหารจันการสภาวะแวนลคอมของประเทศใหคมี้วามมั่น้ง ปลอนภัย เอกราชอธิปไตย และมี
้วามสงบเรียบรคอยในทุกระนับ ตั้งแต่ระนับชาติสัง้ม ชุมชน มุ่งเนคนการพัฒนา้นเ้รื่องมือ เท้โนโลยีและ
ระบบฐานขคอมูลขนานใหญ่ใหคมี้วามพรคอมสามารถรับมือกับภัยุ้ก้ามและภัยพิบัติไนคทุกรูปแบบ และทุกระนับ
้วามรุนแรง ้วบู้่ไปกับการป้องกันและแกคไขปัญหานคาน้วามมั่น้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกินขึ้นใน
อนา้ต ใชคกลไกการแกคไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภา้เอกชน ประชาสัง้ม และอง้์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบคานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการน าเนินการของยุทธศาสตร์ชาตินคานอื่น ๆ ใหคสามารถขับเ้ลื่อนไปไนคตามทิศทางและเป้าหมาย
ทีก่ าหนน 
 2. ยุทธศาสตร์นคานการสรคาง้วามสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเนคนการยกระนับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนว้ิน ๓ ประการ ไนคแก่    )๑ “ ( ต่อยอนอนีต   ”โนยมองกลับไปที่
รากเหงคาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุนเน่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้ง้วามไนคเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในนคานอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเท้โนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือใหคสอนรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสัง้มโลกสมัยใหม่  )๒ “ (  ปรับปัจจุบัน   ”เพ่ือปูทางสู่

อนา้ต ผ่านการพัฒนาโ้รงสรคางพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโ้รงข่ายระบบ้มนา้มและขนส่ง 
โ้รงสรคางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เท้โนโลยีและนิจิทัล และการปรับสภาพแวนลคอมใหคเอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนา้ตและ  )๓ “ (  สรคางุ้ณ้่าใหม่ในอนา้ต  ” นควยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผูคประกอบการ พัฒนา้นรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ้วามตคองการของตลาน ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนา้ต บนพ้ืนฐานของการต่อยอนอนีตและปรับปัจจุบัน พรคอมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภา้รัฐใหคประเทศไทยสามารถสรคางฐานรายไนคและการจคางงานใหม่ ขยายโอกาสทางการ้คาและ
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การลงทุนในเวทีโลก ้วบู้่ไปกับการยกระนับรายไนคและการกินนีอยู่นีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ้นชั้นกลางและ
ลน้วามเหลื่อมล้ าของ้นในประเทศไนคใน้ราวเนียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์นคานการพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส า้ัญ 
เพ่ือพัฒนา้นในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหคเปนน้นนีเก่ง และมีุ้ณภาพ โนย้นไทยมี้วามพรคอมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่นีรอบนคานและมีสุขภาวะที่นีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผินชอบต่อสัง้มและผูคอ่ืน 
มัธยัสถ์อนออม โอบอคอมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนนพลเมืองนีของชาติมีหลัก้ินที่ถูกตคอง มีทักษะที่
จ าเปนนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาทคองถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรูคและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต สู่การเปนน้นไทยที่มีทักษะสูง เปนนนวัตกร นัก้ิน 
ผูคประกอบการ เกษตรกรยุ้ใหม่และอ่ืน ๆ โนยมีสัมมาชีพตาม้วามถนันของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์นคานการสรคางโอกาสและ้วามเสมอภา้ทางสัง้ม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ใหค้วาม  
ส า้ัญกับการนึงเอาพลังของภา้ส่วนต่าง  ๆ ทั้งภา้เอกชน ประชาสัง้ม ชุมชนทคองถิ่น มาร่วมขับเ้ลื่อน โนย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วม้ินร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ้วาม
รับผินชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นนินในระนับทคองถิ่นการเสริมสรคาง้วามเขคมแขางของชุมชนในการจันการ
ตนเอง และการเตรียม้วามพรคอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สัง้ม และสภาพแวนลคอมใหค
เปนนประชากรที่มีุ้ณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่้รอบ้รัว ชุมชน และสัง้มใหคนานที่สุน โนย
รัฐใหคหลักประกันการเขคาถึงบริการและสวัสนิการที่มีุ้ณภาพอย่างเปนนธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์นคานการสรคางการเติบโตบนุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม มีเป้าหมายการพัฒนา  
ทีส่ า้ัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งนคานสัง้ม เศรษฐกิจ สิ่งแวนลคอม  
ธรรมาภิบาล และ้วามเปนนหุคนส่วน้วามร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใชค
พ้ืนที่เปนนตัวตั้งในการก าหนนกลยุทธ์และแผนงานและการใหคทุกฝ่ายที่เกี่ยวขคองไนคเขคามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงใหคมากที่สุนเท่าที่จะเปนนไปไนคโนยเปนนการน าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเปนนทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวนลคอม และุ้ณภาพชีวิตโนยใหค้วามส า้ัญกับการสรคางสมนุลทั้ง ๓ นคาน อันจะน าไปสู่้วาม
ยั่งยืนเพื่อ้นรุ่นต่อไปอย่างแทคจริง 

6. ยุทธศาสตร์นคานการปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการภา้รัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ส า้ัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภา้รัฐที่ยึนหลัก “ ภา้รัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โนย 
ภา้รัฐตคองมีขนานที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหนคาที่ในการก ากับหรือ
ในการใหคบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึนหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานใหคมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมี้วามทันสมัย และพรคอมที่จะปรับตัวใหคทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอนเวลา โนยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เท้โนโลยีขคอมูลขนานใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เปนนนิจิทัลเขคามาประยุกต์ใชคอย่างุ้คม้่าและปฏิบัติงานเทียบไนคกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปินกวคาง เชื่อมโยงถึงกันและเปินโอกาสใหคทุกภา้ส่วนเขคามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง้วามตคองการของ
ประชาชนไนคอย่างสะนวก รวนเราว และโปร่งใส โนยทุกภา้ส่วนในสัง้มตคองร่วมกันปลูกฝัง้่านิยม้วามซื่อสัตย์
สุจริต ้วามมัธยัสถ์และสรคางจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายตคองมี้วามชันเจน มีเพียงเท่าที่จ าเปนน มี้วามทันสมัย มี้วามเปนนสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
ลน้วามเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โนยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนนธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและการอ านวย้วามยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ส านักงาน้ณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติไนคจันท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใชคเปนนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเปนนการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเปนนรูปธรรม เพ่ือเตรียม้วามพรคอมและวางรากฐานในการ
ยกระนับประเทศไทยใหคเปนนประเทศที่พัฒนาแลคว มี้วามมั่น้ง มั่ง้ั่ง ยั่งยืน นควยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) มีหลักการที่ส า้ัญ้ือ 

1. ยึน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือใหคเกินบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล  มี้วามพอประมาณ และมีระบบภูมิุ้คมกันและการบริหารจันการ้วามเสี่ยงที่นี  ซึ่งเปนนเงื่อนไขที่

จ าเปนนส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเนคนการพัฒนา้น มี้วามเปนน้นที่สมบูรณ์ สัง้มไทยเปนนสัง้มุ้ณภาพ 
มีที่ยืนและเปินโอกาสใหคกับทุก้นในสัง้มไนคน าเนินชีวิตที่นีมี้วามสุขและอยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์ 

2. ยึน “้นเปนนศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสรคางุ้ณภาพชีวิตและมีสุขภาวะที่นี ส าหรับ้นไทยพัฒนา
้นใหคมี้วามเปนน้นที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รูค มี้วามรูค มีทักษะ มี้วาม้ินสรคางสรร้์ มีทัศน้ติที่นี รับผินขอบต่อ
สัง้ม มีจริยธรรมและุ้ณธรรม พัฒนา้นทุกช่วงวัยและเตรียม้วามพรคอมเขคาสู่สัง้มผูคสูงอายุอย่างมีุ้ณภาพ 
รวมถึงการสรคาง้นใหคใชคประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวนลคอมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใชคประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวนลคอมอย่างเหมาะสม 

3. ยึน “วิสัยทัศน์ภายใตคยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเปนนกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์” ประเทศไทยมี้วามมั่น้ง มั่ง้ั่ง ยั่งยืน เปนน
ประเทศพัฒนาแลควนควยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนน้ติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่น้ง มั่ง้่ัง ยั่งยืน” 

4. ยึน “เป้าหมายอนา้ตประเทศไทย ปี 2579” ที่เปนนเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เปนนกรอบในการก าหนนเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระนับย่อยลงมา ้วบู้่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5. ยึน “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลน้วามเหลื่อมล้ าและขับเ้ลื่อนการเจริญเติบโตจากากร
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชคภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6. ยึน “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติใหคเกินผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอนไปสู่ผลสัมฟทธิ์ที่เปนน
เป้าหมายระยะยาว”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบนควย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวขคองกับส านักงาน้ณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ นังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1    การเสริมสรคางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ใหค้วามส า้ัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนา้นใหคมี้วามสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเนากปฐมวัยที่ตคองพัฒนาใหคมีสุขภาพกายและใจที่นีมี
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรูค และทักษะชีวิต เพ่ือใหคเติบโตอย่างมีุ้ณภาพ ้วบู้่กับการพัฒนา้นไทยใน
ทุกช่วงวัยใหคเปนน้นนี มีสุขภาวะที่นี มีุ้ณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่นีต่อสัง้มส่วนรวม มี
ทักษะ้วามรูค และ้วามสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวนเราว บนพ้ืนฐานของการมี
สถาบันทางสัง้มที่เขคมแขางทั้งสถาบัน้รอบ้รัว สถาบัน การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภา้เอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ใหคมีุ้ณภาพสูง อีกทั้งยังเปนนทุนทางสัง้มส า้ัญในการขับเ้ลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
   



๑๘ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรคาง้วามเปนนธรรมลน้วามเหลื่อมล้ าในสัง้มใหค้วามส า้ัญกับการ
น าเนินการยกระนับุ้ณภาพบริการทางสัง้มใหคทั่วถึงโนยเฉพาะอย่างยิ่งนคานการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปินช่องว่างการุ้คม้รองทางสัง้มในประเทศไทย ซึ่งเปนนการน าเนินงานต่อเนื่องจากที่ไนคขับเ้ลื่อนและ
ผลักนันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเนคนมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใชคนโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรคางรายไนคสูงขึ้น และการสรคางโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สัง้มโนยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรคางอาชีพ รายไนค และใหค้วามช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิม
ผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มรคอยละ 40 รายไนคต่ าสุน ผูคนคอยโอกาสสตรี และผูคสูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนานเลาก ขนานกลาง และขนานย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสัง้ม การพัฒนาอง้์กรการเงิน 
ฐานรากและการเขคาถึงเงินทุนเพ่ือสรคางอาชีพ และการสนับสนุนการเขคาถึงปัจจัยการผลิตุ้ณภาพนีที่รา้าเปนน
ธรรม เปนนตคน และในขณะเนียวกันกาตคองเพ่ิมประสิทธิภาพการใชคงบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือลน
้วามเหลื่อมล้ า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเนาน 
ทคาทายที่ตคองเร่งน า เนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ไนคแก่ การสรคาง้วามมั่น้งของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระนับุ้ณภาพสิ่งแวนลคอม เพ่ือสนับสุนนการเติบโตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมและ
ุ้ณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแกคไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวนลคอมเพ่ือลนมลพิษที่เกินจากากรผลิตและการบริโภ้ 
พัฒนาระบบบริหารจันการที่โปร่งใสเปนนธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภ้ที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอมเปนนวง
กวคางมากขึ้นตคองเร่งเตรียม้วามพรคอมในการลนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีน้วามสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจันการเพ่ือลน้วามเสี่ยงนคานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรคาง้วามมั่น้งแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่้วามมั่น้ั่งและ
ยั่งยืน ใหค้วามส า้ัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานนคาน้วามมั่น้งที่เปนนปัจจัยส า้ัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สัง้มของประเทศ โนยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสัง้มอย่างสันติของผูคมี้วามเหานต่างทาง้วาม้ินและ
อุนมการณ์บนพ้ืนฐานของการปก้รองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยุ้ก้ามขคามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส า้ัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้ม
ของประเทศในระยะ 20 ปีขคางหนคา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจันการในภา้รัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสัง้มไทย เปนนช่วงเวลาส า้ัญที่ตคองเร่งปฏิรูป การบริหารจันการภา้รัฐใหคเกินผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพื่อใหคเปนนปัจจัยสนับสนุนส า้ัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกนคานใหคประสบผลส าเราจบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจันการภา้รัฐใหคโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผินชอบ ตรวจสอบไนคอย่างเปนนธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผินชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภา้ 
และทคองถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อใหคบรรลุตามกรอบเป้าหมายอนา้ตในปี 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เท้โนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหค้วามส า้ัญกับการ
ใชคอง้์้วามรูคทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ้วามกคาวหนคาทางเท้โนโลยี นวัตกรรมและ้วาม้ิน
สรคางสรร้์อย่างเขคมขคนทั้งในภา้ธุรการ ภา้รัฐ และภา้ประชาสัง้ม รวมทั้งใหค้วามส า้ัญกับการพัฒนา
สภาพวะแวนลคอมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนนคานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุ้ลากรวิจัย 
โ้รงสรคางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเท้โนโลยี และการบริหารจันการเพ่ือช่วยขับเ้ลื่อนการพัฒนาประเทศ
ใหคกคาวสู่เป้าหมายนังกล่าว 
  
  
 



๑๙ 
 

 
 
แผนการศึกษาแหง่ชาต ิพ .ศ .2560-2579  

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไนคจันท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 เพ่ือ
ใชคเปนนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวขคองกับการศึกษาของประเทศ ไนคน าไปใชคเปนนกรอบ
และแนวทาการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูคส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกินจนตลอนชีวิต โนย
จุนมุ่งหมายที่ส า้ัญของแผน ้ือการมุ่งเนคนการประกันโอกาสและ้วามเสมอภา้ทางการศึกษาและการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าและสรคางงานไนค ภายใตคบริบทเศรษฐกิจและสัง้มของประเทศและของโลกที่ขับเ้ลื่อนนควน
นวัตกรรมและ้วาม้ินสรคางสรร้์ รวมทั้ง้วามเปนนพลวัตร เพ่ือใหคประเทศไทยสามารถกคาวขคามกับนักประเทศ
ที่มีรายไนคปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแลคว ซึ่งภายใตคกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 -2579 ไนค
ก าหนนสาระส า้ัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไนคแก่ การเขคาถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ้วามเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ุ้ณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ในระยะ 15 ปีขคางหนคา นังนี้ 
 วสิยัทัศน์ : ้นไทยทุก้นไนครับการศึกษาและเรียนรูคตลอนชีวิตอย่างมีุ้ณภาพ น ารงชีวิตอย่างเปนนสุข 
สอน้ลคองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ยุทธศาสตร ์
 1. การจันการศึกษาเพ่ือ้วามมั่น้งของสัง้มและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลัง้น การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรคางขีน้วามสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพ้นทุกช่วงวัย และการสรคางสัง้มแห่งการเรียนรูค 
 4. การสรคางโอกาส ้วามเสมอภา้ และ้วามเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจันการศึกษาเพ่ือสรคางเสริมุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจันการศึกษา  
 เป้าหมาย 
 1. การเขคาถึงโอกาสการศึกษา (Access) 
 2. ้วามเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
 3. ุ้ณภาพการศึกษา (Quality) 
 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ผลลัพทส์นุทคาย 
  ประเทศไทยกคาวขคาม (Middle Income Trap) 
 สัง้มแห่งการเรียนรูค และุ้ณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เนากไทย 3Rs 8Cs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

นโยบายรฐับาล (พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี) 
 นายกรัฐมนตรีไนคแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  โนย
ไนคก าหนนนโยบายไวค ๑๑ นคาน เพ่ือใหคสอน้ลคองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว้ราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  มาตรา ๑๙ ที่ระบุใหครัฐบาลมีหนคาที่ในการบริหารราชการแผ่นนิน น าเนินการใหคมีการ
ปฏิรูปนคานต่าง ๆ และส่งเสริม้วามสามั้้ีและ้วามสมานฉันท์องประชาชนในชาติ โนยมีนโยบายที่เกี่ยวขคอง
กับภารกิจส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นังนี้ 
นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชินชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์เปนนอง้์ประกอบส า้ัญ
ของการปก้รองในระบอบประชาธิปไตยโนยรัฐบาล จึงถือเปนนหนคาที่ส า้ัญยิ่งยวนในอันที่จะเชินชูสถาบันนี้ไวค
นควย้วามจงรักภักนี และปกป้องรักษาพระบรมเนชานะภาพ เผยแพร่้วามรูค้วามเขคาใจที่ถูกตคองและเปนนจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโ้รงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชน าริ ส่งเสริมใหคเจคาหนคาที่สถานศึกษา ตลอนจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูคเขคาใจ
หลักการทรงงาน สามารถน าหลักนังกล่าวมาประยุกต์ใชคในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอนจนเร่งขยาย
ผลตามโ้รงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไวคใหคแพร่หลาย 
นโยบายที่ ๒ การรักษา้วามมั่น้งของรัฐและการต่างประเทศ โนยเร่งแกคไขปัญหาการใชค้วามรุนแรงใน
จังหวันชายแนนภา้ใตค โนยน ายุทธศาสตร์เขคาใจ เขคาถึง และพัฒนา มาใชคตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 
ส่งเสริมการพูนุ้ย สันติสุขกันผูคมี้วาม้ินเหานต่างจากรัฐ เสรคาง้วามเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโนยไม่เลือกปฏิบัติ ้วบู้่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มที่สอน้ลคองกับ
้วามตคองการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเปนนพหุสัง้มขจันการฉวยโอกาสก่อ้วามรุนแรงแทรกซคอนเพ่ือซ้ าเติม
ปัญหาไม่ว่าจากผูคมีอิทธิพลในทคองถิ่นหรือเจคาหนคาที่ฝ่ายบคานเมืองทั้งจะเพ่ิมระนับปฏิสัมพันธ์อันนีกับนานา
ประเทศ เช่น การุ้คม้รองนูแล้นไทยและผลประโยชน์ของ้นไทยในต่างแนน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การ ค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปินโลกทัศน์ใหคมีลักษณะสากล เปนนตคน 
 ๒.๑ ในระยะเร่งน่วน รัฐบาลใหค้วามส า้ัญต่อการเตรียม้วามพรคอมสู่ประชา้มการเมือง และ้วาม
มั่น้งอาเซียนในกิจการ ๕ นคาน ไนคแก่ การบริหารจันการชายแนน การสรคาง้วามมั่น้งทางทะเล การแกคไข
ปัญหาอาชญากรรมขคามชาติ การสรคาง้วามไวควางใจกับประเทศเพ่ือนบคาน และการเสริมสรคางศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โนยเนคน้วามร่วมมือเพ่ือป้องกัน แกคไขขคอพิพาทต่าง ๆ และการแกคไข
ปัญหาเสคนเขตแนนโนยใชคกลไก ทั้งระนับทวิภา้ีและพหุภา้ี ทั้งจะจันระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชา้ม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจันการพ้ืนที่ชายแนนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามแนวชายแนนโนยใชคระบบเฝ้าตรวจที่มี เท้โนโลยีทันสมัย ก าหนนใหคปัญหายาเสพติน การ้คาอาวุธ 
การ้คามนุษย์ การกระท าอันเปนนโจรสลัน การก่อการรคายสากลและอาชญากรรมขคามชาติเปนนปัญหาเฉพาะ
หนคาที่ตคองไนครับการป้องกันและแกคไขโนยการบัง้ับใชคกฎหมายที่เขคมงวน และจันการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องใหคเบานเสราจ เช่น ปัญหาสถานและสิทธิของบุ้้ลการปรับปรุงระบบ การเขคาเมือง การจันระเบียบ
แรงงานต่างนคาว เปนนตคน 
 ๒.๒ เร่งแกคไขปัญหาการใชค้ วามรนุแรงในจงัหวนัชายแนนภา้ใตค โนยน ายุทธศาสตร์เขคาใจ เขคาถึง และ
พัฒนามาใชคตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเริมการพูนุ้ย สันติสุขกบัผูคมี้วาม้ินเหานต่างจากรัฐ สรคาง
้วามเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลบักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโนยไม่เลือกปฏิบัติ ้วบู้่ กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มท่ีสอน้ลคองกับ้วามตคองการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเปนนพหุสัง้ม ขจันการฉวย
โอกาสก่อ้วามรุนแรงแทรกซคอน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผุคมีอิทธิพลในทคองถิ่นหรือเจคาหนคาที่ ฝ่ายบคานเมือง 
ทั้งจะเพ่ิมระนับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และอง้์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วย้ลี่้ลายปัญหาไนค 
 



๒๑ 
 

นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรูค การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ ๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูค  โนยใหค้วามส า้ัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรคอมกัน เพ่ือสรคางุ้ณภาพของ้นไทยใหคสามารถเรียนรูค พัฒนาตนไนคเตามตามศักยภาพ  
ประกอบอาชีพและน ารงชีวิตไนคโนยมี้วามใฝ่รูคและทักษะที่เหมาะสม เปนน้นนีมีุ้ณธรรมสรคางเสริมุ้ณภาพ
การเรียนรูค โนยเนคนการเรียนรูคเพ่ือสรคางสัมมาอาชีพในพ้ืนที่ ลน้วามเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลัง้นใหคเปนนที่
ตคองการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในนคานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 นโยบายที่ ๔.๒ ในระยะเฉพาะหนคา จะปรับเปลี่ยนการจันสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ใหค
สอน้ลคองกับ้วามจ าเปนนของผูคเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูคยืม
เงินเพ่ือการศึกษาใหคมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผูคยากจนหรือนคอยโอกาส จันระบบการสนับสนุนใหค
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรี ยนและนอกโรงเรียนโนยจะ
พิจารณาจันใหคมีู้ปองการศึกษาเปนนแนวทางหนึ่ง 
 นโยบายที่ ๔.๓ ใหคอง้์กรภา้ประชาสัง้ม ภา้เอกชน อง้์กรปก้รองส่วนทคองถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจันการศึกษาที่มีุ้ณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูคกระจายอ านาจ
การบริหารจันการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา แลพอง้์กรปก้รองส่วนทคองถิ่นตามศักยภาพและ
้วามพรคอม โนยใหคสถานศึกษาสามารถเปนนนิติบุ้้ล และบริหารจันการไนคอย่างอิสระและ้ล่องตัวขึ้น 
 นโยบายที่ ๔.๔ พัฒนา้นทุกช่วงวัยโนยส่งเสริมการเรียนรูคตลอนชีวิต เพ่ือใหคมี้วามรูคและทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพไนคหลากหลายตามแนวโนคมการจคางงานในอนา้ต ปรับปกระบวนการเรียนรูคและ
หลักสูตรใหคเชื่อมโยงกับภูมิสัง้ม โนยบูรณาการ้วามรูคและุ้ณธรรมเขคานควยกันเพ่ือใหคเอ้ือต่อการพัฒนาผูคเรียน
ทั้งในนคาน้วามรูค ทักษะ การใฝ่เรียนรูค การแกคปัญหา การรับวัง้วามเหานผูคอ่ืน มีุ้ณธรรม จริยธรรม และ้วาม
เปนนพลเมืองนี โนยเนคน้วามรวมมือระหว่างผูคเกี่ยวขคองทั้งในและนอกโรงเรียน 
 นโยบายที่ ๔.๕ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนา้รู ที่มีุ้ณภาพและมีจิตวิญญาณของ้วามเปนน้รู 
เนคน้รูผูคสอนใหคมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเท้โนโลยีสารสนเทศและเ้รื่องมือที่เหมาะสมมาใชคในการเรียนการ
สอน เพ่ือเปนนเ้รื่องมือช่วย้รูหรือเพ่ือการเรียนรูคนควยตนเอง เช่น การเรียนทางไกลการเรียนโนยระบบ
อิเลากทรอนิกส์ เปนนตคน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทคอนประสิทธิภาพการจันการเรียนการ
สอนและการพัฒนาุ้ณภาพผูคเรียนเปนนส า้ัญ 
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใชคประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เท้โนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 นโยบายที่ ๘.๒ เร่งเสริมสรคางสัง้มนวัตกรรม โนยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เท้โนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ้ณิตศาสตร์ การผลิตก าลัง้นในสาขาที่ขานแ้ลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรูคกับการท างาน การใหคบุ้ลากรนคานการวิจัยของภา้รัฐสามารถไปท างานใน
ภา้เอกชน และการใหคอุตสาหกรรมขนานกลางและขนานย่อมมีช่องทางไนคเท้โนโลยีโนย้วามร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภา้รัฐ 
นโยบายที่ ๙ การรักษา้วามมั่น้งของฐานทรัพยากร และการสรคางสมนุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใชค
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 นโยบายที ่๙.๕ เร่งรนัการ้วบุ้มมลพิษทัง้ทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกินจากการผลิตและบริโภ้ 
เพ่ือสรคางุ้ณภาพสิ่งแวนลคอมที่นีใหคแก่ประชาชน โนยใหค้วามส า้ัญในการเร่งรันแกคไขปัญหาการจันการขยะ
เปนนล านับแรก ส่งเสริมใหคเกินกลไกการ้ันแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใชคใหม่ใหคมากที่สุนเร่งก าจันขยะมูลฝอย
ตก ค้างสะสมในสถานที่ก าจันขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใชคที่นินของรัฐเปนนหลักในพ้ืนที่ในที่สามารถจันการขยะมูล
ฝอยโนยการแปรรูปเปนนพลังงาน กาจะสนับสนุนใหคน าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ



๒๒ 
 

มาตรการการบริหารจันการเปนนพิเศษ โนยก าหนนใหคทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สรคางขึ้นอย่างถูกตคองตาม
มาตรฐานและใหคแยกเปนนสันส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเลากทรอนิกส์และขยะติน
เชื้อจะพัฒนาระบบก ากับตินตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ใหคมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจันการสารเ้มีโนยลน
้วามเสี่ยงและอันตรายที่เกินจากการรั่วไหล และการเกินอุบัติเหตุใหค้วามส า้ัญในการจันการอย่าง้รบวงจร
และใหคมาตรการทางกฎหมายและการบัง้ับใชคกฎหมายอย่างเนานขาน 
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นนินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภา้รัฐ 
 นโยบายที่ ๑๐.๕ ใชคมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง้่านิยม ุ้ณธรรม จริยธรรม และจิตส านักใน
การรักษาศักนิ์ศรีของ้วามเปนนขคาราชการและ้วามซื่อสัตย์สุจริต ้วบู้่กับการบริหารจันการภา้รัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจคาหนคาที่ของรัฐทุกระนับอย่าง
เ้ร่ง้รัน ยกเลิก หรือแกคไขกฎหมาย ระเบียบ ขคอบัง้ับต่างๆ ที่ไม่จ าเปนน สรคางภาระแก่ประชาชนเกิน้วร หรือ
เปินช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจันซื้อ จันจคาง กานอนุญาต อนุมัติ แลการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืนยาวใชคเวลานาม ซ้ าซคอน และเสีย้่าใชคจ่ายทั้งของภา้รัฐและประชาชน 

 

นโยบายของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
 

จนุเนคนเชงินโยบายรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธิการ (นายธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์) 
นควยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวา้ม ๒๕๕๙ สมเนาจพระเจคาอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบนินทร- 

เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรนเกลคาแต่งตั้งใหคนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปนนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนันนา นิศกุล เปนนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 
๒๐ ธันวา้ม ๒๕๕๙ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนันนา นิศกุล ไนคมอบ
นโยบายและจุนเนคนเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โนยมีสาระส า้ัญนังนี้ 
๑. นคอมน าแนวพระราชน าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายนคานการศึกษาของพระบาทสมเนาจ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอนุลยเนช และสมเนาจพระเจคาอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบนินทรเทพยวรางกูร มาขับเ้ลื่อนงาน
นคานการศึกษาใหคเกินเปนนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระอง้์ท่านถือเปนนพรอันสูงสุน และมอบเปนน
นโยบาย เพ่ือเปนนแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกันนังนี้ 

๑.๑ พระบรมราโชบายนคานการศึกษาของสมเนาจพระเจคาอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บนินทรเทพยวรางกูรมี
ใจ้วามส า้ัญว่า ๑) “การศึกษาตคองมุ่งสรคางพ้ืนฐานใหคแก่ผูคเรียนใน ๒ นคาน ้ือ ส่งเสริมใหคนักเรียนมีทัศน้ติท่ี
ถูกตคอง ๒) การศึกษาตคองมุ่งสรคางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่น้งเขคมแขาง อาทิ การสรคางบุ้ลิกและอุปนิสัยที่นี
งาม (Character Education)” 

๑.๒ สืบสานพระราชปณิธานนคานการศึกษาของพระบาทสมเนาจพระปรมินทรมหาภูมิพลอนุลยเนชที่ทรงมี
แนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ้รู และการศึกษา 

๑.๒.๑ นักเรียน 
 “้รูตคองสอนใหคเนากนักเรียนมีน้ าใจ เช่น ้นเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เกรียนลคาหลัง มิใช่สอน

ใหคเนาก้ินแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือใหค้นเก่งไนคล านับนี ๆ เช่น สอบไนคที่หนึ่งของชั้นแต่ตคองใหค
เนากแข่งขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) 

 “้รูไม่จ าเปนนตคองมี้วามรูคทางเท้โนโลยีมาก แต่ตคองมุ่งปลูกฝัง้วามนีใหคนักเรียนชั้นตคน 
ตคองอบรมบ่มนิสัยใหคเปนนพลเมืองนี เนากโตกาตคองท าเช่นกัน” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕) 



๒๓ 
 

 “เราตคองฝึกหันใหคนักเรียนรูคจักท างานร่วมกันเปนนกลุ่มเป้าหมายเปนนหมู่้ณะมากขึ้น จะไนคมี
้วามสามั้้ี รูคจักนูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่้วามรูคและประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.้.๒๕๕๕)  

 “ท าเปนนตัวอย่างใหคนักเรียนเปนน้นนี นักเรียนรัก้รู ้รูรักนักเรียน” (๙ ก.้. ๒๕๕๕) 
๑.๒.๒ ้ร ู

 “เรื่อง้รูมี้วามส า้ัญไม่นคอยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง ้ือ การขาน้รู เพราะจ านวนไม่พอ 
และ้รูยคายบ่อย นังนั้น ก่อน้ันเลือกเนากท่ีจะพัฒนาตคองพัฒนา้รูก่อน ใหคพรคอมที่จะสอนเนากใหคไนคผลตามที่
ตคองการ จึงจะตคอง้ันเลือก้รูและพัฒนา้รู ตคองตั้งฐานะในสัง้มของ้รูใหคเหมาะสม และปลูกจิตส านึก โนยใชค
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการ้ือการใหคทุนและอบรม กล่าว้ือ ตคองมี้วามรูคทางวิชาการในสาขาท่ี
เหมาะสมที่จะสอน ตคองอบรมวิธีการสอนใหคมประสิทธิภาพ มี้วามเปนน้รูที่แทคจริง ้ือ มี้วามรัก้วามเมตตา
ต่อเนาก ้วรเปนน้รูทคองที่เพ่ือจะไนคมี้วามผูกพันและ้ินที่จะพัฒนาทคองถิ่นที่เกินของตนไม่้ินยคายไปยคายมา” 
(๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) 

 “ตคองปรับปรุง้รู ้รูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี กาตคองเรียนใหม่ ตคองปฏิวัติ้รูอย่างจริงจัง”  
(๖ มิ.ย. ๒๕๕๕) 

 “ปัญหาปัจจุบัน้ือ ้รูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผูคบริหารเพ่ือใหคไนคต าแหน่ง
และเงินเนือนสูงขึ้น แลควบางทีกายคายไปที่ใหม่ ส่วน้รูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ไนคอะไรตอบแทนระบบไม่
ยุติธรรม เราตคองเปลี่ยนระเบียบตรงจุนนี้ การสอนหนังสือตคองถือว่าเปนน้วามนี้วามชอบ หาก้นในสอนกานี 
ซึ่งส่วนมาก้ือมีุ้ณภาพและปริมาณ ตคองมี reward” (๕ ก.้. ๒๕๕๕) 

 “้รูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมนแต่เกาบไวคบางส่วน หากนักเรียนตคองการรูค
ทั้งหมนวิชา กาตคองเสียเงินไปสมั้รเรียนพิเศษกับ้รูท่านนั้น จะเปนนการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวกาตาม”  
(๕ ก.้. ๒๕๕๕) 
 

๒. การน าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการจะน าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใตค

วิสัยทัศน์ “ประเทศมี้วามมั่น้ง มั่ง้ั่ง ยั่งยืน เปนนประเทศพัฒนาแลคว นควยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไนคก าหนนไวคในรัฐธรรมนูญฯ โนยยึนยุทธศาสตร์ชาติเปนนจุนเนคนนคานการศึกษาที่จะ
น าเนินการ ๖ นคาน ้ือ 

๑) ้วามมั่น้ง 
๒) การสรคาง้วามสามารถในการแข่งขัน 
๓) การพัฒนาและเสริมสรคางศักยภาพ้น 
๔) การสรคางโอกาส้วามเสมอภา้และ้วามเท่าเทียมกันทางสัง้ม 
๕) การสรคางการเติบโตบนุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรต่อสิ่งแวนลคอม 
๖) การปรับสมนุลและพัฒนาระบบการบริหารจันการภา้รัฐ 

 

3. นโยบายและจุนเนคนการจนัการศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
 นโยบายและจุนเนคนการจันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงาน
ปลันกระทรวงศึกษาธิการ ไนคก าหนนนโยบายและจุนเนคนการจันการศึกษา โนยยึนกรอบการปฏิรูปการศึกษา 
นคอมน าพระราชกระแสของสมเนาจพระเจคาอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นคานการศึกษา ที่จะตคองมุ่งสรคางพ้ืนฐานใหคเนาก 
เยาวชน และผูคเรียนมีทัศน้ติที่ถูกตคองในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สรคางพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เขคมแขาง สรคาง
้วามรูค ทักษะเพ่ือใหคมีอาชีพ มีงานท า และไนคน าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
นคานการเสริมสรคางศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งใหค้นไทยเปนน้นนี ้นเก่ง มีุ้ณภาพ พรคอมส าหรับวิถี
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ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และยึนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนน
หลักการในส่วนที่เกี่ยวขคองกับการพัฒนาเนากเลาก (ปฐมวัย) ที่ส า้ัญไนคยึนวัตถุประสง้์ของการปฏิรูปการศึกษา 
ภายใตคแผนปฏิรูปประเทศนคานการศึกษา ในประเนานส า้ัญ้ือ  
 1) ยกระนับุ้ณภาพการศึกษา  
 2) ลน้วามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 3) มุ่ง้วามเปนนเลิศและสรคางขีน้วามสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหคมีประสิทธิภาพ 
หลักการ 
 1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ไนครับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรูคตลอนชีวิต 
 2. เนาก เยาวชน ผูคเรียน มีทัศน้ติท่ีถูกตคอง มีพื้นฐานชีวิตที่เขคมแขาง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
 3. จันการศึกษาใหคสอน้ลคองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสัง้มโลก 
จุนเนคนการจันการศึกษา 
ระนับก่อนอนุบาล ระนับอนุบาล ระนับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระนับอาชีวศึกษา และระนับอุนมศึกษา นังนี้ 
 1. ระนับก่อนอนุบาล  เนคนประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียม้วามพรคอมผูคเรียนในนคานสุขภาพและ
โภชนาการ 
 2. ระนับอนุบาล  เนคน้วามร่วมมือ รัฐ ทคองถิ่น เอกชน พ่อแม่และผูคปก้รอง ในการจันศึกษาระนับ
อนุบาล โนยมีจุนเนคน 
 - พัฒนาผูคเรียนใหคมี้วามพรคอมทางนคานร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสัง้ม 
 - จันประสบการณ์การเรียนรูค เนคนการเรียนปนเล่น เรียนรูคอย่างมี้วามสุข และสรคางกิจกรรมเสริม 
 3. ระนับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ้รูและผูคเรียนสรคางกระบวนการเรียนรูคร่วมกัน และจันการ
เรียนรูคแบบอง้์รวม  จันแหล่งเรียนรูคเพ่ือพัฒนาผูคเรียนใหคมีุ้ณภาพ โนยมีจุนเนคน 
 - เรียนภาษาไทย เนคนเพ่ือการสื่อสาร และใชคเปนนเ้รื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
 - เรียนภาษาอังกฤษ เนคนเพ่ือการสื่อสาร 
 - เรียนรูคนควยวิธีการ Active Learning เนคนพัฒนาทักษะกระบวนการ้ิน การเรียนรูคจากสถานการณ์
จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรูคจากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรูคไนคทุกที่ทุกเวลา 
และเรียนรูคอย่างมี้วามสุข 
 - เรียนรูค Digital และใชค Digital เปนนเ้รื่องมือการเรียนรูค 
 - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสรคางนวัตกรรม 
 - จันการเรียนรูคที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
 - พัฒนา้รูตาม้วามตคองการของ้รูและสถานศึกษา (ู้ปอง้รู) 
 - จันใหคมีโ้รงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนุ้ณภาพ 
 4. ระนับอาชีวศึกษา  จันการศึกษาเพ่ือการมีงานท าใหคสอน้ลคองกับนโยบายรัฐบาล และ้วาม
ตคองการของสัง้ม ทั้งภา้อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเปนนผูคประกอบการเอง โนยมีจุนเนคน 
 - จันการศึกษาระบบทวิภา้ี พัฒนาผูคเรียนใหคมีทักษะและ้วามเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะนคาน เรียนรูค
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรูคจากกิจกรรม 
 - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใชคเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 - เรียนรูค Digital และใชค Digital เปนนเ้รื่องมือการเรียนรูค 
 - จันตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลัง้นอาชีวศึกษาในภูมิภา้ 



๒๕ 
 

 5. ระนับอุนมศึกษา  เนคนการวิจัยและ้คนหาแนวทางการพัฒนา การสรคางนวัตกรรมเพ่ือใหคเกินอง้์
้วามรูคใหม่ และมีการเชื่อมโยงอง้์้วามรูคที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีน
้วามสามารถในการแข่งขันของประเทศ โนยมีจุนเนคน 
 - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระนับสูง ใชคเปนนเ้รื่องมือในการเรียนรูคเพื่อ
สรคางอง้์้วามรูค และเปนนเ้รื่องมือในการเชื่อมโยง้วามรูคทั้งในและต่างประเทศ 
 - เรียนรูค Digital และใชค Digital เปนนเ้รื่องมือการเรียนรูค 
 - ผูคเรียนมีศักยภาพและมีอง้์้วามรูคที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสรคางนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีน้วามสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสัง้มโลก 
4. การขบัเ้ลื่อนนโยบายและจนุเนคนไปสู่การปฏบิตัิ 
 เพ่ือเกินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย เจตนารมณ์ 
และวัตถุประสง้์ นังนี้ 
 1. ใชคกระบวนการพัฒนาุ้ณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรูค 
 2. สอนแทรกเรื่อง้วามโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ใหคมีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน 
การนิเทศ และการบริหาร 
 3. ใหคอง้์กรหลักน าไปก าหนนนโยบายขององ้์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเ้ลื่อนสู่การปฏิบัติ
ขององ้์กร 
 4. เนคนการสรคางโอกาสทางการศึกษาใหคกับทุกกลุ่มบุ้้ล ทุกระนับ ทุกประเภท สู่การลน้วาม
เหลื่อมล้ าในการรับการศึกษาที่มีุ้ณภาพในทุกหน่วยงาน 
 5. ใหคศึกษาธิการจังหวัน น าเสนอ้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัน จันท าแผนและขับเ้ลื่อนสู่การ
ปฏิบัติในการจันการศึกษาในแต่ละจังหวันใหคเปนนรูปธรรม 
 6. ใชคเท้โนโลยีเชื่อมโยงขคอมูล (Big Data) ส าหรับเปนนเ้รื่องมือในการเรียนรูค และเ้รื่องมือในการ
บริหาร 
 7. ใหคหน่วยงานทางการศึกษา จันใหคมีการพัฒนาหลักสูตรใหคมี้วามเชื่อมโยง ทั้งระนับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุนมศึกษา 
 8. ใหคส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนนหน่วยงานประสานงาน นูแลเนากที่มี้วามตคองการจ าเปนน
พิเศษในทุกระนับ เพ่ือใหคเนากพิเศษไนครับการพัฒนา สามารถเรียนรูค และพ่ึงพาตนเองไนค 
 9. ใหคส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนนหน่วยงานหลัก และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวขคอง นูแลเนากท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผูคสูงอายุ 
 10. ใหคผูคตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภา้ มีบทบาทและหนคาที่ตรวจราชการ 
ตินตาม ประเมินผลทั้งในระนับนโยบายและระนับปฏิบัติ 
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไนคจันท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โนยไนคนคอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชคเปนนกรอบในการน าเนินงาน 
และสอน้ลคองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง้มแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โนยก าหนนสาระส า้ัญนังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผูคเรียนใหคมี้วามรูคูุ้่้ณธรรม มีุ้ณภาพชีวิตที่นี มี้วามสุขในสัง้ม” 
 พันธกิจ 
  ๑. ยกระนับุ้ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระนับ/ประเภทสู่สากล 
  ๒. เสริมสรคางโอกาสการเขคาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจันการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  ๑. ุ้ณภาพการศึกษาของไทยนีขึ้น ้นไทยมีุ้ณธรรมจริยธรรม มีภูมิุ้คมกันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนา้ต 
  ๒. ก าลัง้นไนครับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรคางศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  ๓. มีอง้์้วามรูค เท้โนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔. ้นไทยไนครับโอกาสใหคเรียนรูคอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต 
  ๕. ระบบบริหารจันการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภา้ ส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วันตามเป้าหมายหลัก 
  ๑. ผล้ะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  ๒. รคอยละที่เพ่ิมข้ึนของ้ะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระนับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานจากการทนสอบระนับชาติ 
  ๓. รคอยละ้ะแนนเฉลี่ยของผูคเรียนที่มีุ้ณธรรมจริยธรรม 
  ๔. รคอยละ้ะแนนเฉลี่ยของผูคเรียนทุกระนับการศึกษามี้วามเปนนพลเมืองและพลโลก 
  ๕. สันส่วนผูคเรียนระนับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  ๖. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ้นไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
  ๗. รคอยละของก าลังแรงงานที่ส าเราจการศึกษาระนับมัธยมศึกษาตอนตคนขึ้นไป 
  ๘. รคอยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระนับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕-๑๗ ปี  
  ๙. สันส่วนผูคเรียนในสถานศึกษาทุกระนับของรัฐต่อเอกชน 
  ๑๐. จ านวนภา้ีเ้รือข่ายที่เขคามามีส่วนร่วมในการจัน/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวันและประเมินผล 
  ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนา้รู ้ณาจารย์และบุ้ลากรทางการศึกษา 
  ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลัง้น รวมทั้งงานวิจัยที่สอน้ลคองกับ้วามตคองการของการ 

พัฒนาประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเขคาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูคอย่างต่อเนื่อง 

ตลอนชีวิต 
  ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเท้โนโลยีนิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจันการและส่งเสริมใหคทุกภา้ส่วนมีส่วนร่วมในการจัน 

การศึกษา 
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นโยบายส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไนคก าหนนนโยบายส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเปนนการเตรียม้วามพรคอมที่จะเขคาสู่ยุ้ของการเปลี่ยนแปลงการ
จันการศึกษาของประเทศ้รั้งส า้ัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุก้นและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผูคเรียนที่มี้วามตคองการจ าเปนนพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูคนคอยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ทุรกันนาร ใหคมี้วามพรคอมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่นีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผินชอบต่อสัง้ม
และผูคอ่ืน มัธยัสถ์  อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย  รักษาศีลธรรม และเปนนพลเมืองที่นีของชาติ และพลเมืองโลก
ที่นี มีหลัก้ินที่ถูกตคอง มีทักษะที่จ าเปนนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาทคองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูคและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต สู่การเปนน้นไทยและ
พลโลกที่มีทักษะการ้ินขั้นสูง เปนนนวัตกร นัก้ิน ผูคประกอบการ เกษตรกรยุ้ใหม่  โนยมีสัมมาชีพตาม้วาม
ถนันของตนเอง  โนยไนคก าหนนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสง้์ และประเนานกลยุทธ์  นังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 สรคางุ้ณภาพทุนมนุษย์  สู่สัง้มอนา้ตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ 
  1. จันการศึกษาเพ่ือเสริมสรคาง้วามมั่น้งของสถาบันหลักของชาติและการปก้รองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
  ๒. พัฒนาศักยภาพผูคเรียนเพ่ือเพ่ิมขีน้วามสามารถในการแข่งขันโนยพัฒนาุ้ณภาพผูคเรียนใหคมี
้วามรูค ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ุ้ณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  ๓. ส่งเสริมการพัฒนา้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาใหคเปนนมืออาชีพ 
     4. สรคางโอกาส ้วามเสมอภา้ลน้วามเหลื่อมล้ า ใหคผูคเรียนทุก้นไนครับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
     5. ส่งเสริมการจันการศึกษาเพ่ือพัฒนาุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม ยึนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
     6. พัฒนาระบบบริหารจันการแบบบูรณาการ และส่งเสริมใหคทุกภา้ส่วนมีส่วนร่วมในการจัน
การศึกษา 
 

เป้าหมาย   
1. ผูคเรียน เปนนบุ้้ลแห่งการเรียนรูค ้ินริเริ่มและสรคางสรร้์นวัตกรรม มี้วามรูค มีทักษะและ 

ุ้ณลักษณะของผูคเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี้วามสามารถในการ พึ่งพาตนเอง 
และปรับตัวต่อ เปนนพลเมืองและพลโลกที่นี   

2. ผูคเรียนที่มี้วามตคองการจ าเปนนพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูคนคอยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันนารไนครับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีุ้ณภาพ พรคอมกคาวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ้รู เปนนผูคเรียนรูค มีจิตวิญญาณ้วามเปนน้รู มี้วามแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจันการ 
เรียนรูคที่หลากหลายตอบสนองผูคเรียนเปนนรายบุ้้ล เปนนผูคสรคางสรร้์นวัตกรรม และทักษะในการ ใชคเท้โนโลยี  

4. ผูคบริหารสถานศึกษา มี้วามเปนนเลิศส่วนบุ้้ล ้ินเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผูคน าทาง 
วิชาการ มีส านึก้วามรับผินชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  
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5. สถานศึกษา มี้วามเปนนอิสระในการบริหารงานและจันการเรียนรูค ร่วมมือกับชุมชน ภา้เอกชน 
และผูคเกี่ยวขคองในการจันการศึกษาระนับพ้ืนที่ จันสภาพแวนลคอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูคในทุกมิติ เปนน
โรงเรียนนวัตกรรม  

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนนส านักงานแห่งนวัตกรรมยุ้ใหม่ 
ใชคขคอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเ้ลื่อนุ้ณภาพ ก ากับ ตินตาม ประเมินและ รายงานผล
อย่างเปนนระบบ  

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โนยกระจายอ านาจการบริหารงานและการ
จันการศึกษาใหคสถานศึกษาบริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขคอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ตินตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเปนนระบบ  ใชควิจัยและนวัตกรรมในการขับเ้ลื่อนุ้ณภาพ   
  8. หน่วยงานทุกระนับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใชคในการพัฒนาุ้ณภาพการจันการศึกษา 

นโยบาย 
 ส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการน าเนินงาน 5 นคาน ในการขับเ้ลื่อนการจัน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นังนี้ 
 นโยบายที่ 1  จันการศึกษาเพ่ือ้วามมั่น้ง 
  นโยบายที่ 2  พัฒนาุ้ณภาพผูคเรียน 
  นโยบายที่ 3   พัฒนาผูคบริหาร ้รู และบุ้ลากรทางการศึกษา 
  นโยบายที่ 4   สรคางโอกาสในการเขคาถึงบริการการศึกษาท่ีมีุ้ณภาพ มีมาตรฐาน  

 และลน้วามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจันการ 

นโยบายที ่1 จนัการศกึษาเพือ่้วามมัน่้ง  
 เป้าประสง้์  
 1. ผูคเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวันชายแนนภา้ใตค และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ไนครับการ
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีุ้ณภาพเหมาะสมกับสัง้มพหุวัฒนธรรม  
 2. เสริมสรคางุ้ณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่นคอยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
สูงในถิ่นทุรกันนาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแนน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสรคาง ้วามมั่ง้งของประเทศใน
ระยะยาว  
 ประเนานกลยุทธ์  
 3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวันชายแนนภา้ใตค   
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนใหคผูคเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่นคอยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันนาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแนน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ไนครับการบริการนคานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีุ้ณภาพ และเหมาะสมตรงตาม้วามตคองการ  

นโยบายที ่2 พฒันา้ณุภาพผูคเรยีน  
 เป้าประสง้์  
 1. ผูคเรียนทุก้นมี้วามรักในสถาบันหลักของชาติ และยึนมั่นการปก้รองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเปนนประมุข มีทัศน้ติที่ถูกตคองต่อบคานเมือง มีหลัก้ินที่ถูกตคอง และเปนนพลเมืองนีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีนี (Global Citizen)  
 2. ผูคเรียนทุก้นมีุ้ณธรรม จริยธรรม มี้่านิยมที่พึงประสง้์ มีจิตสาธารณะ รับผินชอบ ต่อสัง้มและ
ผูคอื่น มัธยัสถ์ อนออม โอบอคอมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
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 3. ผูคเรียนทุก้นไนครับการพัฒนาและสรคางเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีุ้ณภาพ มีทักษะที่จ าเปนน
ในศตวรรษท่ี 21 มี้วามเปนนเลิศทางนคานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการ
เรียนรูคและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต และมีทักษะอาชีพตาม้วามตคองการและ้วามถนัน  
 4. ผูคเรียนที่มี้วามตคองการจ าเปนนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุ้้ล ทั้งในนคานที่มี
พัฒนาการปกติและนคานที่มี้วามบกพร่องหรือ้วามแตกต่างทางการเรียนรูค หรือ้วามสามารถพิเศษ ตามที่
ระบุไวคในแผนการจันการศึกษาเฉพาะบุ้้ลหรือแผนการใหคบริการช่วยเหลือเฉพาะ้รอบ้รัว ซึ่งจันท าข้ึนบน
พ้ืนฐาน้วามตคองการจ าเปนนเฉพาะของผูคเรียน  
 5. ผูคเรียนที่มี้วามตคองการจ าเปนนพิเศษ มี้วามพรคอมสามารถเขคาสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เขคาสู่การศึกษาในระนับเนียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการ
น าเนินชีวิตในสัง้มไนคตามศักยภาพของแต่ละบุ้้ล  
 6. ผูคเรียนทุก้นมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี้วามเขคมแขาง อนทน และสามารถ
พ่ึงตนเองไนคในสัง้มอนา้ตท่ีซับซคอน และการป้องกันตนเองจากภัยุ้ก้ามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพตินไนค  
  ประเนานกลยุทธ์  
 1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระนับการศึกษาใหคเอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผูคเรียนเปนนรายบุ้้ล 
มีทักษะที่จ าเปนนในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจันการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  

2. พัฒนาผูคเรียนทุก้นใหคมี้วามรักในสถาบันหลักของชาติ และยึนมั่นการปก้รองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข มีทัศน้ติท่ีนีต่อบคานเมือง มีหลัก้ินที่ถูกตคอง เปนนพลเมืองนี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีนี มีุ้ณธรรม จริยธรรม  
 3. พัฒนาุ้ณภาพของผูคเรียนใหคมีทักษะการเรียนรูคในศตวรรษท่ี 21 มี้วามเปนนเลิศนคานวิชาการ น าไปสู่
การสรคางขีน้วามสามารถในการแข่งขัน   
 4. พัฒนาผูคเรียนใหคมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่นีสามารถน ารงชีวิตอยู่ในสัง้มไนคอย่างมี
้วามสุข  
 5. การจันการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสรคางเสริม
ุ้ณภาพชีวิตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวนลคอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. พัฒนาุ้ณภาพผูคเรียนที่มี้วามตคองการจ าเปนนพิเศษ   
 7. ส่งเสริม สนับสนุนใหคสถานศึกษาน า Digital Technology มาใชคในการจันการเรียนรูค ใหคแก่ผูคเรียน
เปนนรายบุ้้ลตามสมรรถนะ ้วามตคองการและ้วามถนัน สรคางสัง้มฐาน้วามรูค (Knowledge-Based 
Society) เพ่ือการเรียนรูคอย่างต่อเนื่องตลอนชีวิต  

นโยบายที ่3 พฒันาผูคบรหิาร ้ร ูและบุ้ ลากรทางการศกึษา  
 เป้าประสง้ ์  
  ผูคบริหาร ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนนบุ้ลากรที่มีุ้ณภาพ มีประสิทธิภาพ  เปนน
มืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง  
 ประเนานกลยุทธ์  
 1. สรคางเ้รือข่าย้วามร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิต้รู ในการผลิตและพัฒนา้รูใหคตรงกับ
สาขาวิชา และสอน้ลคองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
 2. พัฒนาผูคบริหาร ้รู และบุ้ลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหคมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีุ้ณธรรม จริยธรรม  
 3. น า Digital Technology มาใชคในการพัฒนาผูคบริหาร ้รูและบุ ล้ากรทางการศึกษา ทุกประเภททั้งระบบ  
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 นโยบายที ่4   สรคางโอกาสในการเขคาถงึบริการการศกึษาที่มี้ ุณภาพ มีมาตรฐาน และลน้วามหลื่อมล้ า 
                  ทางการศึกษา  
 เป้าประสง้์   
  สรคางโอกาสใหคประชากรวัยเรียนทุก้นเขคาถึงการบริการการเรียนรูคที่มีุ้ณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
และลน้วามเหลื่อมล้ านคานการศึกษา  
 ประเนานกลยุทธ์  
 1. ร่วมมือกับอง้์กรปก้รองระนับทคองถิ่น ภา้เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวขคองในการจันการศึกษาใหค
สอน้ลคองกับบริบทของพ้ืนที่  
 2. ยกระนับสถานศึกษาในสังกันทุกระนับและทุกประเภทใหคมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อใหค
พัฒนาผูคเรียน  มีุ้ณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน   
 3. สรคาง้วามเขคมแขางในการบริหารจันการศึกษาส าหรับผูคเรียนที่มี้วามตคองการจ าเปนนพิเศษ  
 4. จันสรรงบประมาณสนับสนุนผูคเรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ   
  5. ส่งเสริม สนับสนุนใหคสถานศึกษา หน่วยงานทุกระนับน า Digital Technology  มาใชคเปนนเ้รื่องมือ
ในการพัฒนาุ้ณภาพของผูคเรียน   

 นโยบายที ่5 เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจนัการ   
 เป้าประสง้์   
  สถานศึกษาและหน่วยงานระนับภูมิภา้มี้วามอิสระในการจันการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูคเรียนใหคมี
ุ้ณภาพ มีมาตรฐานสอน้ลคองกับบริบทของพ้ืนที่   
 ประเนานกลยุทธ์  
  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจันการศึกษาของส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา   
  2. สรคางเ้รือข่าย้วามร่วมมือและส่งเสริมใหคทุกภา้ส่วนของสัง้มเขคามามีส่วนร่วมบริหารจัน
การศึกษา  
  3. ยกระนับการบริหารงานของสถานศึกษาใหคมีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 นคาน  ใหค
สถานศึกษาเปนนศูนย์กลางในการจันการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
  4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูคเรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ใหคสถานศึกษา หน่วยงานทุกระนับน า Digital Technology มาใชคในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเปนนระบบ น าไปสู่การน าเท้โนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขคอมูลนคานต่าง ๆ 
ตั้งแต่ขคอมูลผูคเรียน ขคอมูล้รู ขคอมูลสถานศึกษา ขคอมูลงบประมาณและขคอมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเปนนมาวิเ้ราะห์เพ่ือใหค
สถานศึกษา สามารถจันการเรียนรูคเพ่ือพัฒนาผูคเรียนเปนนรายบุ้้ลตามสมรรถนะและ้วามถนัน  และสามารถ
วิเ้ราะห์เปนนขคอมูลในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  
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จากนโยบายนคานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของส านักงาน
้ณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือใหคการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ เปนนไปในทิศทางท่ี้านหวัง จึงไนคก าหนนทิศทางการพัฒนาไวค นังนี้ 

๑. วสิยัทัศน ์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งสรคางโอกาสทางการศึกษา

แก่เนากทุก้นอย่างเท่าเทียม มีุ้ณภาพ ใหคสามารถน าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพรคอมเขคาสู่สากล 

๒. พันธกจิ 
๒.๑ บริหารจันการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจันการศึกษาใหค้รอบ้ลุมทั่วถึง 

 และมีุ้ณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนทุกภา้ส่วนมีส่วนร่วมในการจันการศึกษา 
๒.๓ ใหคโอกาสทางการศึกษาในระนับขั้นพ้ืนฐานแก่เนากทุก้น 

๓. เปา้ประสง้ ์
๓.๑ ผูคเรียนทุก้นมีุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๓.๒ ประชากรวัยเรียนทุก้นไนครับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีุ้ณภาพ  

ทั่วถึง และเสมอภา้  
๓.๓ ้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไนคอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามี้วามเขคมแขางตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. ยทุธศาสตร์การพฒันา  (Strategic) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 มุ่งเนคน

กระบวนการพัฒนาการศึกษาโนยมีเป้าหมายหลักที่เปนนการพัฒนาทั้งระบบ โนยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่เพ่ือพัฒนา
ุ้ณภาพของผูคเรียนเปนนส า้ัญในการพัฒนานังกล่าว ไนค้ านึงถึง้วามสอน้ลคองกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง
หน่วยงานตคนสังกัน และหน่วยปฏิบัติในสถานศึกษา ทั้งนี้ไนคก าหนนประเนานของการพัฒนาไวค ๓ ส่วน 
ประกอบนควย 

๑) กลยุทธต์ามยทุธศาสตร์ 
เปนนกรอบแนวทางในการขับเ้ลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 ใหค

บรรลุเป้าหมายโนยน ากลยุทธ์การพัฒนาของส านักงาน้ณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาปรับใชค ๕ กลยุทธ์ 
นังนี้ 

กลยทุธท์ี ่๑ พัฒนาุ้ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระนับตามหลักสูตรและส่งเสริม
้วามสามารถนคานเท้โนโลยีเพ่ือเปนนเ้รื่องมือในการเรียนรูค 

กลยทุธท์ี ่๒ ปลูกฝังุ้ณธรรม ้วามส านึกใน้วามเปนนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธท์ี ่๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหคทั่วถึง และลน้วามเหลื่อมล้ าผูคเรียนไนครับ
โอกาสในการพัฒนาเตามตามศักยภาพ 

กลยทุธท์ี ่๔ พัฒนา้รูและบุ้ลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ใหคสามารถกิจกรรมการ
เรียนรูคอย่างมีประสิทธิภาพ    

กลยทุธท์ี ่๕ พัฒนาการบริหารจันการศึกษา ใหคมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เนคนการมีส่วนร่วมจากทุกภา้ส่วน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจันการศึกษา 
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๒) จุนเนคนการน าเนนิงานของส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  ก าหนนไวคเพ่ือเปนนเป้าหมายหลักของการพัฒนาโนยมุ่งเนคนการ
ประเมินตามที่ก าหนน และท่ีสอน้ลคองกับจุนเนคนของส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหคนักเรียน 
้รู บุ้ลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ไนครับการพัฒนาอย่างมีุ้ณภาพสอน้ลคองกับ 
อัตลักษณ์ของตน ก าหนนเปนนนโยบายในการใหคการสนับสนุนในกรณีที่ภารกิจมี้วามสอน้ลคองและเกี่ยวขคอง
กันในทุกระนับ 

๓) จุนเนคนพเิศษเพื่อการบรหิาร้ณุภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
เชยีงใหม ่เขต ๖ 

 มุ่งเนคนการพัฒนาุ้ณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจันการศึกษาตาม 
จุนเนคนพิเศษ นังนี้  
   ๑. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระนับชั้น 

     ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการจันการเรียนรูคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 

  ๓. พัฒนาระบบประกันุ้ณภาพภายใน เพ่ือเตรียมรับการประกันุ้ณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา 

  ๔. สรคางโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอย่างเท่าเทียมและมีุ้ณภาพ 
     ๕. สรคางสรร้์อัตลักษณ์ของสถานศึกษาและนักเรียน เพ่ือสนองตาม้วามเหมาะสม 

และ้วามสามารถ  
  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๓ ประเนานหลักนังกล่าว เมื่อพิจารณาถึง้วามเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบาย กลยุทธ์ และจุนเนคน ตั้งแต่กระบวนการจันการศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน์ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ 
การบริหารุ้ณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป้าหมายการปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ กลยุทธ์และ
จุนเนคนในการพัฒนาุ้ณภาพการศึกษาของส านักงาน้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลควพบว่า  
ในทุกประเนานต่างมี้วามสอน้ลคองเชื่อมโยงในทุกกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียนตามแผนภูมิ แสนง้วามเชื่อมโยง
ของนโยบาย กลยุทธ์ และจุนเนคน นังนี้ 



๓๓ 
 

้วามเชื่อมโยงของนโยบาย 
 

  
 
 
 
  
  
 

 

A.B. (Area Based) ยทุธศาสตรช์าต ิ
ระยะ ๒๐ ป ี 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 

ยทุธศาสตร ์
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

เปา้หมายการพฒันา 
สพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

ASTC Model 

SMB (The Subject Matter Based) นโยบาย 
สพฐ. 

๑. ความมั่นคง 

 

๑. ด้านการจัดการศึกษา 

เพื่อความมั่นคง 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพร้อม (Area) 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 

กลุ่มสาระวิชาสังคมฯ 
๑. ความมั่นคง 

 

๒. การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
 

กลุ่มสาระวิชาตา่งประเทศ ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

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. การสรคางการ
เติบโตบนุ้ณภาพ
ชีวิตที่เปนนมิตรกับ
สิ่งแวนลคอม 

๔. นคานการสรคาง
โอกาสและ้วาม
เสมอภา้และ้วาม
เทคาเทียมกันทาง
สัง้ม 

3. การพัฒนาและ
เสรมิสรคางศักยภาพ้ น 

 

กลุม่เ้ รือขา่ยพัฒนาการศึกษา 
จ านวน 12 เ้รือข่าย 

ใน 3 อ าเภอ 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพ 
(Child) 

๓. นคานการพัฒนาผูคบรหิาร 
้รู และบุ้ลากรทางการ
ศึกษา 

๔. นคานสรคางโอกาสในการ
เขคาถึงบริการการศึกษาที่มี
ุ้ณภาพ มมีาตรฐาน และลน
้วามเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๕. นคานการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจันการ ๕. นคานการ

เสรมิสรคางุ้ณภาพ
ชีวิตประชาชนท่ีเปนน
มิตรกับสิ่งแวนลคอม 

๖. ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ 
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๓๔ 
 

สว่นที ่๓ 
โครงการ กจิกรรม และงบประมาณ 

....................................... 
 
๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณงบพื้นฐาน 
 
๒. แผนการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๓. โครงการพัฒนาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และส านักงานขขตพ้ืนที่การศึกษาประมมศึกษาขชียงหมม่ ขขต ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

แผนงาน โครงการ กจิกรรม การจดัสรรงบประมาณ 
การพจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่จดัท าแผนปฏบิัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖2 

ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต ๖ 
 
กรอบงบประมาณทีส่พฐ. จดัสรร 
 

งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รายการตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

 
 
รายละเอยีดการพจิารณาจัดสรร 
 

งบประมาณรายจ่ายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 จ านวนเงินที่จัดสรรทั้งหมด   5,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

จ าแนกงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

รายละเอยีดการพจิารณาจดัสรร 
งบประมาณรายจา่ยส าหรบัเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

จ านวนเงินที่ไดร้ับจดัสรรทัง้หมด 5,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคา่ใชจ้า่ยประจ า ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๖ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖2 
 

ที่  รายการคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้สิน้ ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล สง่เสรมิฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 
๑ ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ               
  ๑.๑ ค่าอาหารท าการนอกเวลา      73,500 - 73,500 10,500 13,500 7,500 13,500 9,000 15,000 - 1,500 1,500 1,500 
  ๑.๒ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000 100,000 - - - - - - - - - - - 
  ๑.๓ ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี 100,000 100,000 - - - - - - - - - - - 
  ๑.๔ ค่าวัสดุส านักงาน/ครุภัณฑ์ 200,000 200,000 - - - - - - - - - - - 
  ๑.๕ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 300,000 300,000 - - - - - - - - - - - 
  ๑.๖ ค่าจ้าง จัดท าของ/งาน/ถ่ายเอกสาร 80,000 80,000 - - - - - - - - - - - 
  ๑.๗ ค่าประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และพาหนะ  

 การเดินทางไปราชการ         
1,143,000 300,000 135,000 20,000 25,000 15,000 35,000 30,000 5,000 - - - 5,000 

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

 600,000 - - - - - - - - - -  

 ๑.๗.2 ส าหรับประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษา  
จ านวน 12 กลุ่มเครือข่าย  

 108,000            

  รวมคา่ตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 1,996,500 1,788,000 208,500 30,500 38,500 22,500 48,500 39,000 20,000 - 1,500 1,500 6,500 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ) 

ที่ รายการคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้สิน้ ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล สง่เสรมิฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 
๒ ค่าสาธารณปูโภค               
  ๒.๑ ค่าไฟฟ้า 450,000 450,000 - - - - - - - - - - - 
  ๒.๒ ค่าน้ าประปา 45,000 45,000 - - - - - - - - - - - 
  ๒.๓ ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 72,000 72,000 - - - - - - - - - - - 
  ๒.๔ ค่าไปรษณีย์โทรเลข 72,000 72,000 - - - - - - - - - - - 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 639,000 639,000 - - - - - - - - - - - 
๓ งบพัฒนาตามนโยบายพเิศษเรง่ดว่น               
  ๓.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน 800,000 800,000 - - - - - - - - - -  
        สพป.เชียงใหม่ เขต 6              
๔ ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาบุคลากรตามความตอ้งการ 

ของกลุ่ม 
305,600 305,600            

5 โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป ี2562 925,000 - - - - - - - - - - -  
  5.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 เชียงใหม่ เขต ๖ 

 100,000             

  5.๒ การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
 ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

 320,000             

  5.3 การประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ   
 ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 20,000             

  5.4 การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖2  150,000             
  5.5 การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖2    60,000             
  5.6 กิจกรรมวันส าคัญ  80,000             
  5.7 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
 20,000             

  5.8 การติดตามกลยุทธ์ของสพฐ.  20,000             
 



๓๘ 
 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ) 

ที่ รายการคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้สิน้ ส่วนกลาง 
กลุ่ม 

รวม อ านวยการ การเงิน แผน บุคคล สง่เสรมิฯ นิเทศ  ตสน. พัฒนาฯ ICT กฎหมาย 
5 โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป ี2562              

 
5.9 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 และ มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
10,000 

          

 

 
5.๑0 รายงานการด าเนินงานประจ าป ี

 งบประมาณ ๒๕๖1 
 

50,000 
          

 

 5.11 การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  30,000            
 5.12 การพัฒนาธุรการโรงเรียน  30,000            

 
5.13 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ระดับเขตพื้นท่ีฯ 
 

35,000 
          

 

6 งบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
ของสพป.เชยีงใหม่ เขต ๖ 

333,900             

  6.๑ จ้างเหมาบริการพนักงาน  
 8 ต าแหน่ง  (ค่าจ้าง+ประกันสังคม) 

 302,400            

  6.๒ จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง 1 ต าแหน่ง  
 (ค่าจ้าง+ประกันสังคม) 

 31,500            

  รวมทัง้สิน้ 5,000,000 4,791,500 208,500 30,500 38,500 22,500 48,500 39,000 20,000 - 1,500 1,500 6,500 
               
 หมายเหต ุ๑. กรณีภารกิจในรายการค่าใช้จ่ายข้างต้นส าเร็จ หมดความจ าเป็นให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ น ามาถัวจ่ายเพื่อพัฒนางานสพป.เชียงใหม่ เขต ๖  
  ๒. กรณีเงินเหลือจ่ายให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ น ามาถัวจ่ายเพื่อพฒันางานสพป.เชียงใหม่ เขต ๖  
  ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามขั้นตอน ในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งให้มาผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อตัดยอดงบประมาณ  
  ๔. ข้อท่ี 3 งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน รายการค่าใช้จ่ายท่ี 3.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วนสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ กรณีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าโครงการหรือภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน 
 จากกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ 
 โครงการท่ีเสนอของบประมาณซ่ึงมีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 



๓๙ 
 

มลักขกณฑห์นการขบิก-จา่ยขงนิงบประมาณ 
 
รายการคา่หชจ้า่ยที่ ๑.๑ คา่อามารท าการนอกขวลา  
  หม้ขบิก-จ่ายไม่ขกินวงขงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขว้นแต่มีขมตุจ าขป็นต้องปฏิบัติราชการ
นอกขวลาท าการ ซึ่งจะต้องหช้ขงินงบประมาณขพ่ิมขติมนอกขมนือจากที่ได้รับจัดสรร หม้ขออนุมัติขงินงบประมาณ
จากผู้อ านวยการส านักงานขขตพ้ืนที่การศึกษาประมมศึกษาขชียงหมม่ ขขต ๖ พิจารณาขป็นราย ๆ ไป 
 
รายการคา่หชจ้า่ยที ่๑.๗ คา่ประชมุ คา่ขบีย้ขลีย้ง ค่าที่พัก และพามนะการขดนิทางไปราชการ  
  หม้ขบิก-จ่ายขป็นค่าหช้จ่ายหนการจัดประชุม ค่าขบี้ยขลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพามนะการขดินทาง
ไปราชการ ส ามรับรองผู้อ านวยการส านักงานขขตพ้ืนที่การศึกษาประมมศึกษาขชียงหมม่ ขขต ๖, ผู้อ านวยการ
กลุ่ม และบุคลากรภายหนกลุ่ม ตามความจ าขป็นของแต่ละกลุ่มไม่ขกินขงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขพ่ือหช้หน
การปฏิบัติงานตามภารกิจมลักของกลุ่ม มากการไปราชการหดที่ด าขนินการโดยมีงบประมาณหนส่วนนี้รองรับ
แล้ว หม้หช้ขงินงบประมาณจากโครงการนั้น ๆ ส ามรับงบประมาณหนส่วนกลางหม้ขบิก-จ่ายค่าขบี้ยขลี้ยง ค่าที่พัก 
และค่าพามนะหนการขดินทางไปราชการ ณ ส่วนกลาง มรือตามที่มน่วยงานระดับขมนือขึ้นไปสั่งการ มรือตามที่
ผู้อ านวยการส านักงานขขตพ้ืนที่การศึกษาประมมศึกษาขชียงหมม่ ขขต ๖ ขม็นสมควรและอนุมัติ นอกขมนือจากนี้
มากมีความจ าขป็นหม้ขออนุมัติขงินงบประมาณจากผู้อ านวยการส านักงานขขตพ้ืนที่การศึกษาประมมศึกษา
ขชียงหมม่ ขขต ๖ พิจารณาขป็นราย ๆ ไป 
 
 
มมายขมต ุ ทั้งนีง้บประมาณทุกรายการ มากมีงบประมาณรองรับไว้หนโครงการหด ๆ แลว้  

หม้ขบกิ-จ่ายจากโครงการนัน้ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

งบพฒันาตามนโยบายพเิศษเรง่ดว่น 
(รายการค่าใชจ้า่ยข้อที ่3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

กรอบงบประมาณรายจา่ยตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖2 
งบพฒันาตามนโยบายพเิศษเรง่ดว่นสพป.เชยีงใหม ่เขต ๖ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุม่ที่รบัผดิชอบ 
1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 

มีชีวิตโรงเรียนในสังกัด 
 

350,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 

572,500 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

565,820 พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

โครงการพฒันาตามนโยบายสพฐ. ป ี๒๕๖2 
(รายการค่าใชจ้า่ยข้อที ่5) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

รายการจัดสรรตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖2 
โครงการพฒันาตามนโยบายสพฐ. ป ี๒๕๖2    

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๖ 
 

ที ่ กลุม่ งบประมาณ 
1 อ านวยการ 410,000 
2 นโยบายและแผน 100,000 
3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 150,000 
4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 55,000 
5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 60,000 
6 ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20,000 
7 สมาคมครู 60,000 
 รวมทัง้สิน้ 855,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

กรอบงบประมาณรายจา่ยตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖2 
โครงการพฒันาตามนโยบายสพฐ. ป ี๒๕๖2  

รายการคา่ใชจ้า่ยข้อที ่๖ จ านวนเงิน 925,000-บาท 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุม่ที่รบัผดิชอบ 

5.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

100,000 นโยบายและแผน 

5.2 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 320,000 อ านวยการ 
5.3 การประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ   ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 20,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
5.4 การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖2 150,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5.5 การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖2   60,000 สมาคมครู 
5.6 กิจกรรมวันส าคัญ 80,000 อ านวยการ 
5.7 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 20,000 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลและสารสนเทศ 
5.8 การติดตามกลยุทธ์ของสพฐ. 20,000 นโยบายและแผน 
5.9 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
10,000 อ านวยการ 

5.10 รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 50,000 นโยบายและแผน 
5.11 การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 30,000 พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.12 การพัฒนาธุรการโรงเรียน 30,000 พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.13 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพ้ืนที่ฯ 35,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 รวมทัง้สิน้ 855,000  
 





 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที่ 321/๒๕๖1 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖2 

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.๒๕60-๒๕79) ก ำหนด
กรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้อ ๔ (๑) ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำใน
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด นั้น 

                 เพ่ืออนุวรรตน์ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวง และกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕60-๒๕79) ดังกล่ำว ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖2 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ เสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำ ซึ่งอำจจะเกิดขึ้น 
ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖2 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ประกอบด้วย 
๑) นำยสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
5) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
6) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7) นำงสำวสิริโสภำ พุทธิศรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
8) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 

/2. คณะกรรมกำร... 

 

 



๑๑๒ 
 

๒. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖2 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำที่จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖2 ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติกำรที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร 
จัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
๑) นำยสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
5) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
6) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7) นำงสำวสิริโสภำ พุทธิศรี นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
8) นำงจรรยำ มีสิมมำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
9) นำงเตือนใจ ณ รังษ ี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
10) นำงพรรณี กันใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
11) นำงสำวชนกำนต์ ทิพย์อุ่น ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
12) นำงวลัยลักษณ์ แก้วมณี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
13) นำงสำวธนพร มำใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
14) นำงหนึ่งฤทัย ชัยดำรำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
15) นำยกิตติศักดิ ์ สมคิด ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
16) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมการและเลขานุการ   
17) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

๓. คณะกรรมกำรรวบรวมขอ้มลู และเอกสำร  มีหน้ำที่รวมรวบ จัดเตรียมข้อมูล เอกสำร ที่เกี่ยวข้องในกำร 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖2 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) นำงสำวกำนดำภร วิรัตน์เกษ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
๖) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  12 ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖1 
 
 
 

(นำยสมพงศ์ พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 


