คํานํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งใหม เขต ๖ ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ขึ้ น ตามหลั ก การและวิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารทุ ก ขั้ น ตอน
และในเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ไดบรรจุสาระสําคัญประกอบดวย ภารกิจอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตั้งและพื้นที่ในความรับผิดชอบ ขอมูลดานปริมาณ ผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งดาน
คุณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ด า นสิ ทธิ แ ละโอกาสทางการศึ กษาและด า นประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา จุดเนนการดําเนินงาน แผนการจัดสรรงบประมาณ ประกอบดวย งบประจํา
สําหรับการบริห ารจัดการภายในสํานักงานและโครงการกิจ กรรมตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มุงหวังใหแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖4 เปนเครื่องมือในการบริหารงานที่เปนไปตามหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุมคา จึงขอความรวมมือบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่
กําหนดไวในแผนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
30 มกราคม ๒๕๖4
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
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 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เชียงใหม เขต ๖
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เปาประสงค
นโยบายการพัฒนา
นโยบาย
จุดเนนการดําเนินงานของ สพป.เชียงใหม เขต ๖
จุดเนนพิเศษเพื่อการบริหารคุณภาพของ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ความเชื่อมโยงของนโยบาย
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๒ แสดงจํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
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๕ แสดงอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
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สารบัญภาพ
แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O – NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 - 2562
แผนภาพที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O – NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 - 2562
แผนภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O – NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 - 2562
แผนภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอาน จําแนกเปนราย
สมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561 - 2562
แผนภาพที่ 5 แสดงรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพดานการอานออกเสียง จากการประเมิน
ความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2562
แผนภาพที่ 6 แสดงรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพดานการอานรูเรื่อง จากการประเมิน
ความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2562
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๒
ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
๑. สภาพภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลข่วงเปำ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๖๐ จัดตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
ปรับปรุงแก้ไขกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำและกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘
มกรำคม ๒๕๕๑ เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริม
คุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปทำงทิศใต้บนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๘ ระยะทำง ๕๕ กิโลเมตร
แยกเข้ำถนนสำย ๑๐๐๙ จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระยะทำง ๓.๕ กิโลเมตร
อำณำเขตติดต่อ
มีอำณำเขตติดต่อกับอำเภอต่ำง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้ำนโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๒. สภาพภูมิประเทศและพื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงบนเทือกเขำถนนธงชัยซึ่งมีดอยอินทนนท์ที่เป็นยอดเขำสูงที่สุดในประเทศ
ไทยอยู่ในพื้นที่โดยเทือกเขำถนนธงชัยทอดยำวจำกอำเภอกัลยำณิวัฒนำ (จัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำตั้งอำเภอ
กัลยำณิวัฒนำพ.ศ.๒๕๕๒) ทอดยำวผ่ำนอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอจอมทอง สภำพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่
รำบลุ่มเชิงเขำริมฝั่งแม่น้ำปิง แม่น้ำแม่กลำง และแม่น้ำแม่แจ่ม ที่เป็นแหล่งประกอบอำชีพเกษตรกรรมปลูกพืช
ไร่ ได้แก่ ไร่ผักตำมฤดูกำล พืชสวน ได้แก่ ลำไย และไม้เมืองหนำวในพื้นที่สูง และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็นบริเวณ
ที่อยู่อำศัยของประชำกรส่วนใหญ่ของพื้นที่
๓. สภาพการคมนาคม
มีเส้นทำงกำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอำเภอและจังหวัด รวมทั้งเส้นทำงกำรคมนำคมเชื่อมต่อภำยใน
ตำบลและหมู่บ้ำน มีรำยละเอียด ดังนี้

๓
๑. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๑๐๘ จำกจังหวัดเชียงใหม่ – แยกดอยอินทนนท์ ระยะทำง
๕๕ กิโลเมตร
๒. ทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๑๐๐๙ จำกสำมแยกถนนสำย ๑๐๘ (จอมทอง)–
ดอยอินทนนท์ถึงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระยะทำง ๓.๕๐ กิโลเมตร
๔. ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ อากาศมรสุมเมืองร้อน ช่วงพฤษภาคม – กันยายน มีฝนตกชุก ช่วงเดือนพฤศจิกายน –
กุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมาณ ๙.๗ องศา สูงสุดประมาณ ๓๙.๖ องศา
๕. ประชากร
ประชากรทั้ง ๓ อาเภอ มีจานวน ๑38,879 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) เป็นชนเผ่า
ร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย เผ่ากระเหรี่ยง ม้ง ลีซอ ลั๊วะ และชาวพื้นเมือง ปัจจุบันมีจานวนนักเรียนตามข้อมูล
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖3 รวมทั้งสิ้ น จ านวน ๑4,003 คน (ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ :
๒๕๖3)

๔

โครงสร้างสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการเขต

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี

รองผู้อานวยการเขต

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕
ภารกิจอานาจหน้าที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๖ และ๓๗
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง
แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดอำนำจหน้ำที่ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.
๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น
๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขต
พื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ และแจ้ ง กำรจั ด สรรงบประมำณที่ ไ ด้ รั บ ให้ ห น่ ว ยงำนข้ ำ งต้ น รั บ ทรำบ
รวมทัง้ กำกับตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุ น
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ประสำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร
และ สถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่ วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย

๖
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ดังแสดงในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3
รายการ
๑. สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชม. ๖ แยกเป็น
-โรงเรียนระดับประถมศึกษา
60
โรงเรียน
-โรงเรียนขยายโอกาส
28
โรงเรียน
๒. ห้องเรียน
-ก่อนประถมศึกษา
205 ห้อง
-ประถมศึกษา
680 ห้อง
-มัธยมศึกษาตอนต้น
100 ห้อง
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
12
ห้อง
๓. นักเรียน
-ก่อนประถมศึกษา
2,540 คน
-ประถมศึกษา
9,521 คน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
1,772 คน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
170 คน
๔. นักเรียนพิการเรียนรวม
๕. นักเรียนด้อยโอกาส
๖. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานจริงใน
สถานศึกษาสังกัดสพป.ชม ๖
-ผู้บริหารสถานศึกษา
79
คน
-ครูผู้สอน
863 คน
-พนักงานราชการ
48
คน
-ครูอัตราจ้าง
71
คน
-ลูกจ้างประจา
27
คน
-ลูกจ้างชัว่ คราว (นักการภารโรง)
31
คน
หมายเหตุ มีสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ดังนี้
-สพม.
๓
-สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๑
-สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๗
-สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๒
-สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่

จานวน/หน่วย
88 โรงเรียน 12 สาขา
12

สาขา
997 ห้องเรียน

14,003 คน

859 คน
10,874 คน
1,115 คน

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

มีนักเรียน 3,592 คน
มีนักเรียน 878 คน
มีนักเรียน 1,636 คน
มีนักเรียน 207 คน
มีนักเรียน 1,155 คน
มีนักเรียน
99 คน

หมายเหตุ –ข้อมูลนักเรียนจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
-ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
-ข้อมูลครูกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (2/2563)
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง) ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-ข้อมูลนักเรียนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (จอมทอง) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (2/2563)

๗
ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนบุคลำกร ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จำแนกตำม
วุฒิกำรศึกษำ
๒.๑ ข้ำรำชกำร
จานวนผู้ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา
ส่วนราชการภายใน
กรอบ
ต่ากว่า
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
อัตรากาลัง
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
รวม
ตรี
โท
เอก
ตรี
ผู้อานวยการ
1
1
1
รองผู้อานวยการ
3
1
2
3
กลุ่มอานวยการ
6
4
1
5
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9
2
4
6
กลุ่มนโยบายและแผน
6
1
1
2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
4
3
7
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6
2
1
3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19
9
1
10
การจัดการศึกษา
2
1
1
2
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
2
1
1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
66
24
13
3
40
หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
- จานวนบุคลากรรวมพนักงานราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน ๒ คน

๘
ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนบุคลำกร ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จำแนกตำม
วุฒิกำรศึกษำ
๒.๒ ลูกจ้ำงชั่วครำว
จานวนผู้ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา
ส่วนราชการภายใน
กรอบ
ต่ากว่า
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
อัตรากาลัง
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
รวม
ตรี
โท
เอก
ตรี
กลุ่มอานวยการ
9
2
11
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3
3
กลุ่มนโยบายและแผน
3
3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1
1
2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
1
1
ทางการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
1
1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
10
11
21
หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ตารางที่ ๓ แสดงจานวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ที่
รายการ
จานวน
๑ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
79
2 ครู
863
3 พนักงานราชการ
48
4 ครูอัตราจ้าง
71
5 ลูกจ้างประจา
27
6 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
31
รวม
1,119
หมายเหตุ ข้อ มู ล ข้ าราชการครู จ ากกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล (สพป.เชี ยงใหม่ เขต ๖) ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
19 กุมภาพันธ์ 2564

๙
ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
จำแนกตำมตำแหน่ง ระดับตำแหน่งวิทยฐำนะ และเพศ
ตาแหน่ง

วิทยฐานะ
-

๑. ผูอ้ านวยการโรงเรียน

รับ
เงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(คน)

ตาแหน่ง

ในอันดับ

รวม

ชาย

หญิง

คศ.๑

คศ.๑

-

-

-

คศ.๒

14

10

4

คศ.๓

2

1

1

คศ.๓

48
6

9

คศ.๔

57
6

-

คศ.๔

-

-

-

คศ.๕

-

-

-

ผู้อานวยการชานาญการ

คศ.๒

ผู้อานวยการชานาญการ
พิเศษ

คศ.๓

ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

คศ.๔

ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.๕

คศ.๕

-

-

-

-

คศ.๑

คศ.๑

-

-

-

รองผู้อานวยการชานาญการ

คศ.๒

คศ.๒

2

-

คศ.๓

-

-

รองผู้อานวยการชานาญการ
พิเศษ

คศ.๓

คศ.๓

2

1

คศ.๔

-

-

-

คศ.๔

-

-

-

คศ.๕

-

-

-

คศ.๑

287

88

199

คศ.๒

156

58

98

คศ.๓

9

3

6

คศ.๓

199

60

139

คศ.๔

24

10

14

คศ.๔

-

-

-

คศ.๕

-

-

-

๒. รองผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

คศ.๔

2
1

-

คศ.๑

ครูชานาญการ

คศ.๒

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.๓

ครูเชี่ยวชาญ

คศ.๔

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.๕

คศ.๕

-

-

-

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

134

34

100

892

319

573

๕. ครู

๖. ครูผู้ช่วย

ระดับ

รวมทั้งสิ้น

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

๑๐
ตารางที่ ๕ แสดงอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
พนักงานราชการ (ตาแหน่งครู) และครูอัตราจ้าง
อัตรากาลัง

ข้าราชการครูฯ

ครูอัตราจ้าง

พนักงาน
ราชการ

เงินงบประมาณ

(ตาแหน่งครู)

(งบดาเนินงาน)

เงินนอก
งบประมาณ

จานวนตาแหน่งทั้งหมด

955

48

71

-

จานวนตาแหน่งที่มีคนครอง

892

48

71

-

-

-

-

-

จานวนตาแหน่งที่ไม่มีคนครอง

หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ตารางที่ ๖ การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
รวม
1

ชาย

หญิง

-

1

ปริญญาโท

221

139

82

ปริญญาตรี

892

319

573

-

-

-

ต่ากว่าปริญญาตรี

รวม
955
434
521
หมายเหตุ ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ตารางที่ ๗ แสดงจานวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจานวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
จานวนนักเรียน
ขนาดที่ ๑
๑-๑๒๐
44
ขนาดที่ ๒
๑๒๑-๒๐๐
33
ขนาดที่ ๓
๒๐๑-๓๐๐
7
ขนาดที่ ๔
๓๐๑-๔๙๙
1
ขนาดที่ ๕
๕๐๐-๑,๔๙๙
2
ขนาดที่ ๖
๑,๕๐๐-๒,๔๙๙
1
รวม
88
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

จานวนโรงเรียน
โรงเรียน 10
โรงเรียน 2
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน 12

สาขา
สาขา

สาขา

๑๑
ตารางที่ ๘ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มีจานวน ๑๒ เครือข่าย
ชื่อกลุ่มเครือข่าย

อาเภอ

๑. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง
๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์
๓. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน
๔. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย
๕. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม
๖. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาเทพพนม
๗. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี
๘. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา
๙. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร
๑๐. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร
๑๑. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา
๑๒. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา
รวม

จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
จอมทอง
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
กัลยาณิวัฒนา
กัลยาณิวฒ
ั นา/แม่แจ่ม

สังกัด
สพป. เชียงใหม่ เขต ๖
โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา
5
8
1
6
7
9
1
10
2
8
9
2
11
5
2
5
1
5
3
88
12

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ตารางที่ ๙ แสดงจานวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น/ช่วงชั้น
ระดับชั้น
อ. ๓ ขวบ
อ. ๒
อ. ๓
รวมก่อนประถม
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
รวมช่วงชั้นที่ ๑
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
รวมช่วงชั้นที่ ๒
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวมช่วงชั้นที่ ๓
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวมช่วงชั้นที่ ๔
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

จานวนนักเรียน สังกัดสพป. เชียงใหม่ เขต ๖ (คน)
98
1,067
1,375
2,540
1,699
1,670
1,692
5,061
1,492
1,537
1,431
4,460
585
587
600
1,772
68
53
49
170
14,003

๑๒
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานด้านคุณภาพ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับสาหรับใช้
กระบวนการตัดสินใจ และกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับ
สถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
สถานศึกษาในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถสรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2561 – 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษพบว่า ในปี
การศึกษา 2562 ทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อ
พิจารณาทีละกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ
46.06 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 33.96 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.89 และ28.05 ตามลาดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ พบว่า มีเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
49.65 และ 28.32 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ วิทยาศาสตร์ และกลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 28.27 และ21.33
ตามลาดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2561-2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พบว่า ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละลดลง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 30.23 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 29.71
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
14.71
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :
O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2562 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปรากฏผลดังต่อไปนี้

๑๓
แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปี
การศึกษา 2561 - 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

จากแผนภาพที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และเมื่อพิจารณาทีละกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด คือ ร้อยละ 46.06 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 33.96 ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.89 และ28.0
ตามลาดับ

๑๔
แผนภาพที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

จากแผนภาพที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธ ยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ พบว่า มีเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.65 และ28.32 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังมีการเพิ่มขึ้นอย่า ง
ต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ
28.27 และ 21.33 ตามลาดับ

๑๕
แผนภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 - 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

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

๑๖
แผนภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านจาแนกเป็นรายสมรรถนะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6

จากแผนภาพที่ 4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา2561 และ ปีการศึกษา 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ในภาพรวม พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
64.92 เมื่อจาแนกเป็นรายสมรรถนะ พบว่า ทั้ง ๒ ด้าน มีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น แยกเป็นด้านการอ่านรู้เรื่องมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด คือ ร้อยละ 65.96 และด้านการอ่านออกเสียง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.89

๑๗
แผนภาพที่ 5 แสดงร้ อ ยละของนั ก เรี ย นตามระดั บ คุ ณ ภาพด้ า นการอ่ า นออกเสี ย ง จากการประเมิ น
ความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

จากแผนภาพที่ 5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ย นในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เมื่อจาแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า ร้อยละของนักเรียนในการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับคุณภาพดีมากสูงที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 44.88 รองลงมาอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี (24.36) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ (17.96) และอยู่
ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด ร้อยละ 12.78

๑๘

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

จากแผนภาพที่ 6 ผลการประเมินความสามารถด้า นการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ย นในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เมื่อจาแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า ร้อยละของนักเรียนในการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับคุณภาพดีมากสูงที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 40.83 รองลงมาอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี (36.39) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ (18.38) และอยู่
ในระดับปรับปรุงน้อยที่สุด ร้อยละ 4.38
ที่มา : รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕62
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

๑๙
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ระดับ
คาอธิบาย
นโยบาย/ตัวชี้วัด
คุณภาพ ระดับคุณภาพ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
4.00
ดีมาก
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
5
ดีเยี่ยม
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบาย
3
ดี
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตาม ที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ไม่ประเมิน
ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้
ไม่ประเมิน
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(MathematicalLiteracy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
3.13
ดี
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
3
ดี
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
1
ปรับปรุง
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (สาหรับ
สพป.)
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
1
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3
ดี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
ไม่ประเมิน

๒๐
(ต่อ)
นโยบาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digigal Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สาหรับ สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ

ระดับ
คุณภา
พ

คาอธิบาย
ระดับคุณภาพ

5
4
-

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ไม่ประเมิน

5
3
2.80

ดีเยี่ยม
ดี
ดี

1
5
5

ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

ปรับปรุง

-

ไม่ประเมิน

2

พอใช้

5.00
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒๑
(ต่อ)
นโยบาย/ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานส่วนกลาง
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ยรวม
(ผลการดาเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด)
ค่า
นโยบาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
100
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น
50
“Coach” ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการ การเรียนรู้
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหาร
100
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ

ระดับ
คาอธิบาย
คุณภาพ ระดับคุณภาพ
3.00
ดี
5
ดีเยี่ยม
1

ปรับปรุง

3.22

ดี

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการได้ การแปรผล

100.00

บรรลุ

61.46

บรรลุ

100.00

บรรลุ

๒๒
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณพ.ศ.2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ระดับ
คาอธิบาย
นโยบาย/ตัวชี้วัด
คุณภาพ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
3
ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์การ
3
ดี
ไปสู่เป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและ
4
ดีมาก
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
3
ดี
การจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม
2
พอใช้
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
4
ดีมาก
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนา
1
ปรับปรุง
การบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
2
พอใช้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ (Knowledge
2
พอใช้
Management : KM) และการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) และนา
องค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมในการบิหาร
3
ดี
และการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมใน
3
ดี
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1
3
ดี

๒๓
(ต่อ)
นโยบาย/ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา
และความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็น
และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความสาเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.1 ระดับปฐมวัย
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับคุณภาพ

3
3

ดี
ดี

4
4

ดีมาก
ดีมาก

4
4

ดีมาก
ดีมาก

4
4

ดีมาก
ดีมาก

1

ปรับปรุง

3

ดี

1

ปรับปรุง

5

ดีเยี่ยม

5
5
3

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี

1

ปรับปรุง

๒๔
(ต่อ)
นโยบาย/ตัวชี้วัด
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
4.2 เด็กด้อยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
และสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ
ในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการ
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)

ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับคุณภาพ

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

4
4
5
3

ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดี

5

ดีเยี่ยม

4
3

ดีมาก
ดี

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนนรวม
ระดับ
ผลการประเมิน
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
82.20
B
ไม่ผ่าน

๒๕

สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

๒๖
สวนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 6 ไดดํ าเนิน การจั ดทํ าแผนปฏิ บัติ การ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนํานโยบายที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
นโยบายรัฐบาล
นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10
การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกนักเรียน 4 ดาน
1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทํา – มีอาชีพ
4. เปนพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
1) ความรูความเขาใจตอบานเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย
4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รูจักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฎิเสธสิ่งที่ผิด – สิ่งที่ชั่ว
4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง
3. มีงานทํา มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษา ตองมุงใหเด็กและ
เยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ
2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน
และมีงานทําในที่สุด

๒๗
3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4. เปนพลเมืองดี
1) การเปนพลเมืองดีเปนหนาที่ของทุกคน
2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสในการทํา
หนาที่เปนพลเมืองดี
3) การเปนพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัครงาน
บําเพ็ญประโยชน งานสาธารณสุข ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร
(ที่มา : https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost)
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง
และบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดให
หนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 2580 โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 2580 ประกอบดวยความอยูดีมีสุขของคนไทยและสั งคมไทย ขีด ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียม และความเสมอภาค
ของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของ
ยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
การมี ส ว นรว มของทุ กภาคส ว นในรูป แบบ “ประชารัฐ ”ซึ่งยุทธศาสตร การพัฒ นาประเทศ 6 ยุทธศาสตร
ประกอบด ว ย 1)ยุ ท ธศาสตร ด า นความมั่ น คง 2)ยุ ท ธศาสตร ด า นการสร า งความสามารถในการแข ง ขั น
3)ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4)ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 5)ยุ ทธศาสตร ดา นการสรางการเติบ โตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ในยุทธศาสตรชาติ
ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนที่จัดทําไวเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามยุทธศาสตรชาติโดยจะมีผล
ผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณจะต องสอดคลองกับแผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซึ่งประเด็ นแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตร ช าติ 23 ประเด็ น ประกอบดว ย 1)ความมั่น คง 2)การตางประเทศ 3)การพัฒ นาการเกษตร
4)อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห ง อนาคต 5)การท อ งเที่ ย ว 6)การพั ฒ นาพื้ น ที่ และเมื อ งน า อยู อั จ ฉริ ย ะ
7)โครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 8)ผูประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดยอมยุค
ใหม 9)เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10)การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 11)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต 12)การพัฒนาการเรียนรู 13)การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14)ศักยภาพการกีฬา 15)พลังทางสังคม
16)เศรษฐกิ จ ฐานราก 17)ความเสมอภาคและหลั ก ประกั น ทางสั ง คม 18)การเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น
19)การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 20)การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21)การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22)กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ในดานตางๆ
โดยการปฏิรู ปประเทศตองดํา เนิ น การเพื่อใหบ รรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญ ประกอบดว ย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศตอง
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 12 ดาน
ได แก 1)ด านการเมื อง 2)ด า นการบริ ห ารราชการแผน ดิน 3)ดานกฎหมาย 4)ดานกระบวนการยุ ติ ธ รรม
5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9)ดานสังคม 10)ดานพลังงาน 11)ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง
ไดแก 1)ระบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
และกฎหมายที่เกี่ยวของ 2)การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 3)การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
4) กลไกและระบบการผลิ ต คั ดกรอง และพัฒ นาผูป ระกอบวิชําชี พครู และอาจารย 5)การจัดการเรีย น
การสอนเพื่ อตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 6)การปรั บ โครงสรา งของหน ว ยงานในระบบ
การศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7)การปฏิรูปการศึกษา และการ
เรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561–2580 และอีก 4 ยุ ทธศาสตรเพิ่มเติม คือ 1)การเสริมสรางและพัฒ นาศักยภาพทุน มนุ ษย
2)การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3)การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ได อย างยั่งยืน 4)การเติ บโตที่ เป นมิ ตรกับ สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5)การเสริมสร างความมั่น คง
แหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6)การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย 7)การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส
8)การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9)การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ
10)ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปนนโยบายและแผน
หลักของชาติที่เปนกรอบหรือทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อ
ธํารงไว ซึ่งความมั่นคงแหงชาติ โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทาง หรือ
ดํา เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ในการจัดทําแผนการบริห ารราชการแผน ดิน แผนนิติบัญ ญัติการกํ าหนด
ยุทธศาสตร หรือแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาติ แผนบริหารวิกฤตการณที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงแหงชาติ หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ หรือการปฏิบัติราชการอื่นใดใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 19 แผน ไดแก 1)การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
2)การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความมั่นคง3)การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก ของ
ชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 4)การพัฒนาระบบการ
เตรี ย มความพร อมแห งชาติ 5)การพัฒ นาศักยภาพการปองกัน ประเทศ6)การสรางความสามัคคีป รองดอง
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7)การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต8)การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
9)การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 10)การปองกันและปราบปรามยาเสพติด11)การเสริมสรางความ
มั่ น คงของชาติ จ ากภั ย ทุ จ ริ ต 12)การรั ก ษาความมั่ น คงพื้ น ที่ ช ายแดน13)การรั ก ษาความมั่ น คงทางทะเล
14)การป อ งกั น และแก ป ญ หาภั ย คุ ก คามข า มชาติ 15)การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความมั่ น คงทาง
ไซเบอร 16)การรั ก ษาดุ ล ยภาพสภาวะแวดล อ มระหว า งประเทศ17)การรั ก ษาความมั่ น คงทางพลั ง งาน
18)การรักษาความมั่นคงดานอาหารและน้ํา19)การรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมีความสอดคลองกับหมวด 5 หนาที่ของรัฐ
และหมวด 6 แนวนโยบายแห งรั ฐ ตามรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจน
ยุทธศาสตรชาติ พุทธศักราช 2561 - 2580 โดยไดกําหนดนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12
เรื่อง ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ดาน
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
นโยบายที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
นโยบายที่ 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ
8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก
ชวงวัยสําหรับศตวรรษที่ 21
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน
8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
8.4 ดึงดูดคนเกงจากทั่วโลกเขามารวมทํางานกับคนไทยและสงเสริมผูมีความสามารถสูง
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําและความยากจน
8.5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง
8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ
8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
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8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย
8.6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง
8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
นโยบายที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง
นโยบายที่ 1 การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
นโยบายที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
นโยบายที่ 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
นโยบายที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต
นโยบายที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา
นโยบายที่ 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต
นโยบายที่ 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
นโยบายที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย
นโยบายที่ 12 การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2565 – 2563) ที่สอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคง เพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่ งมี ส าระสํ า คั ญ 5 เรื่ อง ได แก 1)การจัดการศึกษาเพื่อความมั่น คงของสังคม และประเทศชาติ
2)การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4)การสรางโอกาสความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมทางการศึกษา และ 5)การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาโดยมีเปาหมาย
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว
ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ
ไดแก
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน
แผนระดั บที่ 2 ได แก แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมัน่ คง
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แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให
บรรลุ เป าหมายที่ กํา หนดไว หรื อจั ดขึ้ น ตามที่กฎหมายกําหนด หรือจัดทําขึ้น ตามพันธกรณีห รืออนุสัญญา
ระหวางประเทศ
ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เปนแผนที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดศึกษา วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยง
ระหวางแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผน
ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1)
1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1.1 เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคมอนาคต
ที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ ยังมีพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตางๆ
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ทั้งความรูดานวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.1 เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาดว ยการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายการพื้นฐาน 5
รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรียน และ 5)
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งการสนับสนุนคาใชจายดังกลาว เปนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึง
บริการการศึกษา สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสรางโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ไดแก โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกงและ
โรงเรียนในพื้นที่ขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง
ทั่ว ถึ งและมี คุณภาพ และการพัฒ นาสื่อ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการสงเสริมการจัด
การศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
เพื่อสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
3.1 เปาหมาย บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีแผนการพั ฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสราง
ภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพื้นที่ดังกลาวสอดคลอง
กับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซึ่งกันและกัน อยู
รวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
แผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสรางภูมิคุมกัน ปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและ
เยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนที่มีปญหา
ยาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและ
แกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ในระยะยาวตอไป
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
1.1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
เปาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เปาหมายที่ 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปญญาดีขึ้น
การบรรลุ เป าหมาย สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดําเนิน การใหบ รรลุ
เปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับ
และทุกกลุม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะ
และศั ก ยภาพในการประกอบอาชี พ ที่ ส อดคลอ งกั บ ความตอ งการของประเทศ การขับ เคลื่อ นการพั ฒ นา
การศึ กษาที่ ยั่งยืน ที่ พัฒ นาคุ ณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับ บริบทของพื้น ที่ที่หลากหลาย รวมถึง
แนวโนมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ การเรียน
การสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
แบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถานบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกร
คุณภาพ ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตําบล
1.1.2 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน ผล การพัฒ นาครู การพัฒนา
โรงเรียนใหมีคุณภาพ
เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปนของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุเป าหมาย สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดําเนินการให
บรรลุเ ปา หมาย รวมถึ ง การพั ฒนาหลั กสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวั ดและประเมินผล ให ผูเ รีย น
ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงพรอมทั้ง
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
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การศึ กษาที่ ยั่งยืน ที่ พัฒ นาคุ ณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับ บริบทของพื้น ที่ที่หลากหลาย รวมถึ ง
แนวโนมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ การเรียน
การสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล เพื่อสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดาน
โครงสรางพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู และวัสดุอุปกรณ ดานจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตร
และกิจกรรม และดานการมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียนเพื่อผลิตผูเรียนที่มี
คุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครอง และชุมชุนตลอดจนโรงเรียน เปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน
1.1.3 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการส งเสริมการพัฒ นาศักยภาพตาม
พหุปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
การบรรลุเ ปาหมาย สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน มี แผนการดําเนินการให
บรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุก
ระดั บ และทุ ก กลุ ม ทั้ ง ผู เ รี ย นระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษา ผู เ รี ย นระดั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ผู เ รี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผู เรียนดอยโอกาส ผู เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบ
อาชีพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมี
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโค
เซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการ
สอน ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถานบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers)
และนวัตกรคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับ
ตําบล
1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
1.2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
เป า หมาย คนไทยทุ ก ช ว งวั ย มีคุ ณภาพเพิ่มขึ้ น ไดรับ การพัฒ นาอยางสมดุล ทั้งด านรา งกาย
สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผูเรียนตั้งแต ระดับกอน
ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2.2 แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพื้นที่การดําเนิน
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย
1.2.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน

๓๔
แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด
วิเ คราะห รั กการเรี ยนรู มี สํ านึ กพลเมือง มีความกลาหาญทางจริย ธรรม มี ความสามารถในการแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายใหเอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจางครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ใน
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเล็กที่ประสบ
ปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา และสรางเสริม
สมรรถนะผู เรีย นระดับ การศึกษาขั้ นพื้ นฐานเพื่อการศึกษาตอและการมีงานทํา การขับ เคลื่อนนักจิตวิ ทยา
โรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครอง เด็กนักเรียน การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
1.3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบใหความชวยเหลือ
ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ
1.3.2 แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม
แนวทางการพั ฒ นา จั ด ให มี ร ะบบสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย น โดยเฉพาะผู ที่ ต อ งการความ
ชวยเหลือเปนพิเศษ
เป าหมายของแผนย อย มี ระบบและกลไกในการใหความชว ยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการ
ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ดการศึก ษาและพัฒ นาสมรรถภาพเด็ กพิ การ
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ไดแก โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกง และโรงเรียนในพื้นที่ขางเคียงโครงการพัฒนาชาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยี
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1.4 ประเด็นความมั่นคง
1.4.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
เปาหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมการจัดการศึกษาให
เกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไขปญหาชวยเหลือ
เด็กที่ติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม
1.4.2 แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซึ่งกันและกัน
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อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกัน ยาเสพติดในกลุมเด็กและ
เยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนที่มีปญหายาเสพติด สรางและ
พัฒ นาระบบรองรั บ สนั บ สนุ น การคื น เด็ กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกัน และแกไขปญหาใน
กลุมเปาหมาย
เปาหมายของแผนยอย
1) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น
2) ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา
และแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษา
พื้นที่ดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความ
เขาใจซึ่งกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสรางภูมิคุมกันปองกัน
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือ
กลุมเด็กและเยาวชนที่มีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสราง
มาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลให ประเทศไทยมีความมั่นคงตอไป
1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
1.5.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเปนไทย
มากขึ้นนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเปนที่ยอมรับของ
นานาประเทศมากขึ้น
การบรรลุ เ ป า หมาย สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน สง เสริม ใหนั กเรี ย น ครู
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา แหง
คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทํา ความดี สรางเครือขายชุมชน
องคกรแหงคุณธรรม
1.5.2 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และ
การเปนพลเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา สํา นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี แกผูเรียน และบุคลากร
ที่เกี่ยวของ
เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน และ
สมดุ ล ทั้ ง ด า นสติ ป ญ ญาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต วิ ญ ญาณที่ ดี เข า ใจในการปฏิ บั ติ ต นปรั บ ตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอมดีขึ้น
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการสงเสริมใหนักเรียน
ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา
แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกทั้งสราง
เครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรที่ทํางาน ดานคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรม
1.6 ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.6.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
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เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมการจัดการเรียนรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
1.6.2 แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
แนวทางการพัฒนา สํา นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
การบรรลุ เ ป า หมาย สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน มีการพั ฒ นานวั ตกรรม
เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชน ตอตานการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และพัฒนาผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตยสุจริต และปองกันการทุจริต ทุกรูปแบบ
2. แผนการปฎิรูปประเทศดานการศึกษา
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
2.1.1 ประเด็น การพัฒ นาระบบดู แล พัฒ นา และจัดการเรี ยนรู เพื่อใหเ ด็กปฐมวัย ได รับ การ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
2.1.2 กิจ กรรมและเป าหมาย: การสนั บ สนุน การยกระดั บ คุณภาพการจั ดการศึ กษากอน
ประถมศึกษาในพื้นที่ การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษาใหนักเรียน
ในระดับกอนประถมศึกษา
2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.2.1 ประเด็น
1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ
2) การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือสถานศึกษา ที่ตองมีการ
ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน
2.2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม
1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย
การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพื่อใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
2)การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห เพื่อใหเด็กดอย
โอกาสไดรับการศึกษา
3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4)การส งเสริ มให เกิ ดการพั ฒนานั กเรี ยนในพื้ นที่ พิ เศษ ได แก โรงเรี ยนพื้ นที่ สู งในถิ่ นทุ รกันดาร
โรงเรียนพื้นที่เกาะแกง และโรงเรียนในพื้นที่ขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริให
ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
5)การสงเสริ มการจั ดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม(DLTV)และเทคโนโลยี
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2.3 เปาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย
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2.3.1ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
2.3.2กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพั ฒนาศักยภาพครู ใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน
สอดรับกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2.4.1 ประเด็น
1) การปรั บ หลั กสู ตร พรอมกระบวนการจัดการเรีย นการสอน และการประเมิน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
2.4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม
1)การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียน
และประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจางครูคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ
3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพ
ติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและ
เยาวชนที่มีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานใน
การปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง
4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให นักเรียน ครู ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดี
อยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกทั้งสรางเครือขายชุมชนองคกร
แหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรที่ทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม
2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ
2.5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เพื่อสงเสริมการจั ดการศึกษาดา นเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยี ทางไกลผาน
เทคโนโลยีสรสนเทศ (DLIT)
3. แผนการปฎิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1 เรื่องการปองกันและเฝาระวัง
3.1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
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3.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสราง
เครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
4.1 วัตถุประสงค
ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
ที่ 1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได
ที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
ที่ 1.4 เพื่ อรั กษาและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุ ณภาพสิ่งแวดลอมใหส ามารถสนับ สนุ น
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ที่ 1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
4.2 เปาหมายรวม
ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐาน ที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเปนไทย
ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15
ที่ 2.3 ทุ น ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับ สนุน การเติบ โตที่เปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอย
ละ 7 ภายในป 2563 เทีย บกั บ การปลอยในกรณีป กติ มีป ริมาณหรือสัดสว นของขยะมูลฝอยที่ไดรับการ
จัดการ อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน
ที่ 2.4 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่ นของนานาชาติ ตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณ และความคิดในสังคมลดลงปญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความ
พรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่
สําคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
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ที่ 2.5 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา
ลดลง เพิ่มการใช ระบบดิ จิ ทัล ในการให บ ริการ ปญ หาคอรรัป ชั่น ลดลง และการบริห ารจัดการขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอั น ดั บ ความยากง ายในการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ในประเทศดี ขึ้น การใช จ ายภาครั ฐ และระบบงบประมาณมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ฐานภาษี กว า งขึ้ น และดั ช นีก ารรับ รูก ารทุจ ริ ตดี ขึ้น รวมถึ งมี บุค ลากรภาครัฐ ที่มี ความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
4.3 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
4.3.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถ
เพิ่มขึ้น
4.3.3 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
4.3.4 แนวทางการพั ฒ นาที่ 1 ปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มคนไทยให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการ
เสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี แกผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพื้นที่ การ
ดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ที่
หลากหลายใหเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจางครู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ใน
สถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาตอ และการมีงานทํา การ
ขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือ และคุมครองเด็ก
นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตโดยพัฒนา
คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนภาษาต า งประเทศและพัฒ นาและเสริ มสรา งศั ก ยภาพครู สง เสริ มให มีก ารจั ด
การศึ ก ษาให กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ พั ฒ นาผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษด า นวิ ท ยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผูมีความสามารถ
พิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียน การสอนที่มี
คุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถานบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4.4 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
4.4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน
4.4.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
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4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยสงเสริมใหมีการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ไดแกคาจัดการเรียนการ
สอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4.4.4 แนวทางการพั ฒ นาที่ 2 ขยายโอกาสการเข า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให แ ก เ ด็ ก
และเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่และ
สภาพรางกาย โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพื้นที่
พิเศษ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกง
4.5 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4.5.1 เป า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลดก า ซเรื อ นกระจก และขี ด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.5.2 แนวทางการพั ฒ นาที่ 1 สนั บ สนุ น การลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปรั บ ตัว ต อการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มการสรางความรูความเขาใจ ความ
ตระหนั ก และการมี ส ว นร ว มของประชาชน และภาคส ว นต า งๆ ในการรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
4.6 ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
4.6.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบัน
หลักของประเทศ
4.6.2 เปาหมายระดั บยุทธศาสตรที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคม และ
ธํ า รงไว ซึ่ง สถาบั น หลั กของชาติ โดยนํ า แนวทางพระราชดํ าริ ไปเผยแพร แ ละพั ฒ นา และดํ าเนิ น กิจ กรรม
ที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
4.7 ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.7.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น
4.7.2 แนวทางการพัฒนาที1่ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
5.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
5.1.1 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการปองกัน และ
แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
5.1.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางสันติสุข
5.1.3 ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนนั กเรีย น นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ศึกษาตอ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น
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5.1.4 กลยุ ท ธ พั ฒ นาการศึ ก ษาให ไ ด ม าตรฐานสอดคล อ งกั บ ตลาดแรงงานในพื้ น ที่ และ
เสริมสรางความมั่นคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพื้นฐานที่สงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้ง
สงเสริมการเรียนรูในลักษณะทวิภาษา (ไทย-มลายูถิ่น)
5.2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
5.2.1 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็ นการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
5.2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5.2.4 กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษ
ของยาเสพติดเพื่อปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
5.3 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
5.3.1 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสราง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
5.3.2 เป า หมายเชิ งยุ ทธศาสตร หนว ยงานภาครัฐ มีร ะบบปองกัน และแกไขการทุจ ริ ต และ
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
5.3.4 กลยุทธรณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธ
การทุจริต
แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
1.3 เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1.4 เรื่องที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
1.5 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565)
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน
พันธกิจ

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

1. จั ดการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบัน หลั กของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
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4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
และเทาเทียม
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. จั ด การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ที่เ ปน มิ ตรกั บ สิ่ง แวดลอ ม ยึ ดหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0
เปาหมาย
1.ผู เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริย ธรรม มีคานิ ยมที่ พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่ อสัต ย สุจ ริ ต
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2.ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอม
กาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4.ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เปาหมาย
ผูเรี ยนมีความรักในสถาบันหลั กของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบัน
หลัก ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม
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1.2.3 ยกระดั บ คุ ณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา
การพัฒนาทักษะ การสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
1.2.4 สงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตใหกับผูเรียนทุกชวงวัย เพื่อเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงใน
การดําเนินชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคต
1.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ
1.3.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
1.3.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต
1.3.3 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1.3.4 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.3.5 โครงการสรางผูนําดวยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน
1.3.6 โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 เปาหมาย
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แนวทางการพัฒนา
2.2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
2.2.2 ส งเสริ ม สนั บ สนุน และพั ฒ นาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค ความรู และ
สิ่งประดิษฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
2.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ
2.3.1 โครงการพัฒนากําลังคน ดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน
การลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น)
2.3.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ดานภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
2.3.3 โครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม
3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3.1 เปาหมาย
3.1.1 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ
มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 มี สุ ข ภาวะที่ เ หมาะสมตามวั ย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3.1.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 แนวทางการพัฒนา
3.2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเปนปฐมวัย
ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร)
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3.2.2 พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปญญา
3.2.3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหาและการจัดการศึกษาดวย
ระบบคุณภาพ การนิเทศติดตาม)
3.2.4 พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
เสริมสราง ความเขมแข็งในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
3.2.5 พัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน – วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การ
จบการศึกษา การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการใหบริการขอมูลทางการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ
3.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ที่หลากหลายใหเอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต
3.3.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสงเสริมเครือขายความรวมมือ ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา
3.3.4 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมิน PISA 2021
3.3.5 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3.3.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่
3.3.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
3.3.9 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
3.3.10 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
3.3.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (The Education for Sustainable Development)
3.3.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมิ นมาตรฐานและการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา
3.3.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพ
ครู
3.3.14 โครงการเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
3.3.15 โครงการจัดการศึกษาใหเด็ก ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
3.3.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
3.3.17 โครงการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3.3.18 โครงการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรีและกีฬา
3.3.19 โครงการสงเสริมการเรียนรูดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อ
ความเปนเลิศ
3.3.20 โครงการครูคลังสมอง
3.3.21 โครงการสานพลังประชารัฐดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา
3.3.22 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
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ทัดเทียมนานาชาติ

3.3.23 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรียนรูเชิงกระบวนการ สูความ

3.3.24 โครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
3.3.25 โครงการคืนครูใหนักเรียน
3.3.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย
3.3.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูว ิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี
3.3.28 โครงการชวยเหลือกลุมเปาหมายทางสังคม
3.3.29 โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายเพื่อเอื้อตอการศึกษา
และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3.3.30 โครงการส ง เสริ ม ภาษาต า งประเทศที่ ส อง ความเป น พลเมื อ งในการพั ฒ นาสู
โรงเรียนในประชาคมอาเซียน
3.3.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3.3.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามพหุปญญา
3.3.33 โครงการสงเสริมทักษะพื้นฐานดานสุขภาพพลานามัย
3.3.34 โครงการพัฒนาเครือขายและสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
3.3.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสูสมรรถนะแขงขันในศตวรรษที่ 21
มาตรฐานสากล
3.3.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา
3.3.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
3.3.38 โครงการสงเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสูสากล
3.3.39 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของ
ชาติ
3.3.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา
3.3.41 โครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม นําสูเศรษฐกิจสรางสรรค
3.3.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและหุนยนต สพฐ.
3.3.43 โครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ
3.3.44 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึ กษาและการเที ยบวุ ฒิ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3.45 โครงการการพั ฒ นาศั ก ยภาพของข า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะ
3.3.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน
3.3.47 โครงการฝกอบรมหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดและหนวยงานภายนอกเปนผูจัด
3.3.48 โครงการพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเพื่ อเป นต นแบบในการยกย องเชิ ดชู
เกียรติ
3.3.49 โครงการศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ
3.3.50 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียน
3.3.51 โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.3.52 โครงการจางครูตางชาติโครงการ English for All
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3.3.53 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอยางมีคุณภาพ
3.3.54 โครงการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุมพิเศษ
3.3.55 โครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
3.3.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ
3.3.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล)
3.3.58 โครงการสงเสริมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (School as Learning Community)
เพื่อพัฒนาพลเมืองรุนใหม
3.3.59 โครงการเสริ ม สร า งระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
4.1 เปาหมาย
ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพที่ใชสถานศึกษา
เปนฐาน
4.2 แนวทางการพัฒนา
4.2.1 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค
4.2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
4.2.3 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูเรียน
4.2.4 พั ฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดเก็บ เอกสาร และการแปลงขอมูล สารสนเทศ
ผูสําเร็จการศึกษา ปพ.3
4.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ
4.3.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4.3.2 โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพื้นที่
4.3.3 โครงการสนับสนุนผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา
4.3.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
4.3.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
4.3.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
4.3.8 โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบ
4.3.9 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3.11 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 เปาหมาย
สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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5.2 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5.3 แนวทางการพัฒนา
สรางจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ
5.4.1 โครงการคายเยาวชนรักษพงไพร
5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
ดวยการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.4.3 โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา“สืบสานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
5.4.4 โครงการรักษปานาน ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว
6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เปาหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยางเปน ระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
6.2 แนวทางการพัฒนา
6.2.1 สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อใหสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ
6.2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
6.2.3 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ
6.2.4 พั ฒ นาสถานศึ กษานํา รองพื้น ที่น วัตกรรมการศึกษาโดยใชพื้น ที่แ ละสถานศึกษา
เปนฐาน เพื่อใหสามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีอิสระและคลองตัว เปนไปตามวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
6.3 แผนงาน/โครงการสําคัญ
6.3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
6.3.2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
6.3.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
6.3.4 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ ของ สพฐ. และหนวยงานในสังกัด โดยใชระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)
6.3.5 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ (e-MES)
6.3.6 โครงการสงเสริมสนับสนุน การกระจายอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหโรงเรียนนิติบุคคล
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6.3.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
6.3.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
6.3.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุมโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
6.3.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศผูสําเร็จการศึกษา ปพ.3
นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
---------------------------------เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใหสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยึ ด เป น กรอบการดํ า เนิ น งานในการจั ด ทํ า แผนและงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564 พรอมทั้งขับเคลื่อนการดเนินงานดานการศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ
โดยใชจา ยงบประมาณอยางคุมคา เพื่อมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
กระทรวงศึ กษาธิการมุงมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุ ทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และ
แผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้ง
นโยบายและแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คน
เกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการ
เรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยี ดิจิทัล
เขามาชวยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล
2.ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารทรั พ ยากร โดยมั่ ง ปฏิ รู ป กระบวนการวาง
แผนงาน/โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทํางบประมาณที่ มีป ระสิทธิภ าพและใชจายอยางคุ มคา สงผลใหภ าคสว นต างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นากํ า ลั ง คน ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมั่ งบริ ก ารจั ด การอั ต รากํ า ลั ง ให ส อดคล อ งกั บ การปฏิ รู ป องค กร รวมทั้ ง พั ฒ นา

๔๙
สมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับ ความเปน
รัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมั่งใหครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ –
ส ง เสริ ม การพั ฒ นากรอบหลั ก สู ต รระดั บ ท อ งถิ่ น และหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามความต อ งการจํ า เป น ของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยาง
มรประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลอง
ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน
ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต และ
สรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาพและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต
-จัดการเรี ยนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชว งวัย เนน สงเสริมและยกระดมทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)
- สงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเนน
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนออนไลน เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธ
สินคาออนไลนระดับตําบล
- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะ
แกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนาธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลปญญาประดิษฐ
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล
เปนขั้นตอน
-พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hans–on Experience) เพื่อให
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถานบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศจัดหลักสูตรการ
พัฒนาแบบเขมระยะเวลาอยางนอย 1 ป
- พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ

๕๐
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
-พัฒนาคุ ณภาพการศึกษาในพื้นที่จั งหวั ดชายแดนภาคใต โดยนอมนํ ายุทธศาสตรพระราชทาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ
-เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย
-สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษา
อยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
-ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสรางความสามารถในการแขงขัน
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศ ของแตละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และการจัดการเรียนการ
สอนดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ
4. การสรางโอกาสและความเสอมภาคทางการศึกษา
-พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
-ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกําลังเพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตะหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึ่งประสงคดาน
สิ่งแวดลอม
-สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ
และสรางรายได
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
-ปฏิรูปองคการเพื่อลดความทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ ของหนวยงาน
ที่มีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน
-ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน
ของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปองคการ
- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได
อยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

๕๑
- สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนนเปนกรอบ
แนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานึงถึง
มาตรการ 4 ขอ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี้
(1)งดดู ง านต า งประเทศ 1 ป ยกเว น กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น และเป น ประโยชน ต อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(2)ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญและใชงบประมาณ (3)ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4)ทบทวน
งบประมาณที่มีความซ้ําซอน
2.ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสู
การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมี
บทบาทภารกิ จ ในการตรวจราชการ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ทํ า รายงานเสนอต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ
3.กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล และ
ดําเนินการแกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ของตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ
อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ.2564 นอกเหนือ จากที่กําหนดหากมี
ความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่
เกี่ยวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปน
รูปธรรมดวยเชนกัน
นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
ตามประกาสกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น
เนื่องจาก ในหวงสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึง
ไดกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
ทําใหสังคมไทยตองปรับเปลี่ยนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal จึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินการใหมีความปลอดภัยทั้งตอผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Educaion Eco – System : TE2S)
เปนการศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” ดังกลาว
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติร ะเบีย บบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย และจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
5.ดํ า เนิ น การปลดล็ อ ก ปรั บ เปลี่ย น เป ดกว าง ที่เปน เงื่อ นไขตาง ๆ เพื่อใหบ รรลุผ ลตามนโยบาย
“การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Educaion Eco – System : TE2S) เปนการศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบ
โจทย Demand” โดย

๕๒
-ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวาง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคมใหส ามารถดําเนิน การที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence : HCEC) เพื่อใหครู Up Skill และRe-Skill ของ
ตนเองไดตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนที่มีคุณภาพ
-เปดกวางเสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนที่มีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
รวมประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ(Human Capital
Excellence : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให
ครอบคลุมผูเรียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูนักเรียนยกกําลังสอง ที่เนนเรียนเพื่อรู พัฒนาทักษะเพื่อทํา ครูยกกําลังสอง ที่เนนเพิ่ม
คนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกําลังสองที่เนนเรียนที่บาน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกําลัง
สองที่เนนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สื่อการเรียนรูยกกําลังสองที่เนนเรียนผานสื่อผสมผสาน ผานชองทางที่
หลากหลาย ไดแก On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตที่เปนภาคเอกชน
On-Air เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐาน จากผูผลิตที่เปน
ภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ โรงเรียน
ยกกําลังสองที่มุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อความ
เปนเลิศทางภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เนนคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศและ
ความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทยทักษะและความรูที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
-พัฒนาครุทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence :
HCEC)
-จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให
ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ(Digital Education Excellence
Platform : DEEP)
-ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีพัฒนาพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสู
ความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
-จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพื้นฐานที่จําเปน”

๕๓
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
---------------------------------ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
กําหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรี ย นรู ที่ตอบสนองต อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุ ษย ที่
หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเปนของโลก
อนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมืองที่รูสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มุ ง มั่ น ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให เ ป น
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
มี คุ ณ ภาพอย า งเท า เที ย ม และบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง กํ า หนดนโยบายสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
1. ดานความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
2. ดานโอกาส
2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย
2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นบาน อยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมละพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สูความเปน
เลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมใหออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทา
เทียบกัน
2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ดานคุณภาพ
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
เลือกศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา
3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปนในแตละ
ระดับ จัด กระบวนการเรี ย นรู แบบลงมื อปฏิบัติจ ริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรีย นรูที่สรางสมดุล ทุกดาน
สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ
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3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู
4. ดานประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน
4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสพป.เชียงใหม เขต 6
จากนโยบายด า นการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ เปนไปในทิศทางที่คาดหวัง จึงไดกําหนดทิศทางการพัฒนาไว ดังนี้
๑ .วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มุงพัฒนาคุณภาพและสรางโอกาสทาง
การศึกษาแกเด็กทุกคนอยางเทาเทียม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูสากลบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
๒. พันธกิจ
2.1 สงเสริมใหผูเรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มุงสูสากลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2 สงเสริมใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพทั่วถึงและ
เทาเทียม
2.3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 บริหารจัดกาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปนสํานักงานที่ทันสมัย
๓ .เปาประสงค
3.1 ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น
3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียม
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนสํานักงานที่ทันสมัย
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4. นโยบายการพัฒนา
การพั ฒ นาของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 มุ ง เน น
กระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปน
สําคัญ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับหนวยงานทางการศึกษา ทั้งหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา ทั้งนี้ได
กําหนดประเด็นของการพัฒนาไว ๓ สวน ประกอบดวย
1) นโยบาย
เปนกรอบแนวทางในการขั บเคลื่ อนแผนปฏิบัติ การประจําปงบประมาณ พ2563 .ศ . ใหบรรลุเปาหมายโดยนํานโยบายการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับ 2565ดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข
นโยบายที่ างการศึกษาพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรท 3
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 6
2) จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา กําหนดไวเพื่อเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาโดยมุงเนนการประเมินตามที่กําหนด และที่
สอดคลองกับจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษาทุกแหง ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพสอดคลองกับอัตลักษณของตน กําหนดเปนนโยบายใน
การใหการสนับสนุนในกรณีที่ภารกิจมีความสอดคลองและเกี่ยวของกันในทุกระดับ
3) จุดเนนพิเศษเพื่อการบริหารคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของกลุมเปาหมายในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนพิเศษ
ดังนี้
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกคน
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบประกันสุขภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา
4. สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนอยางเทาเทียมและมีคุณภาพ
5. สงเสริมการสรางอัตลักษณของสถานศึกษาและผูเรียน ตามบริบทและความเหมาะสม
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 จัดระบบการบริหารสถานศึกษาในสังกัดโดยใชกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
ฐาน ) Area Based (โดยใหแตละกลุมเครือขายมีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการ
กลุม และศึกษานิเทศก เปนผูทําหนาที่กํากับติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายของ
ตน สั งกั ด อย า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ โดยในกลุมเครือขายแตละกลุม จะมีป ระธานกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาเปนผูประสานเชื่อมโยง กํากับ ติดตามในการนําแนวทางการบริหารจัด
การศึ กษาจากสํา นั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา สู ส ถานศึกษาภายในกลุมเครือขาย โดยมีการจัดประชุ มกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกํากับติดตามอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง ดังแผนผังการบริหารตอไปนี้

๕๖
การบริหารจัดการโดยใชกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 กลุมเครือขายฯ
สถานศึกษา
88 โรงเรียน 12 สาขา
แผนผังการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
โดยใชกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนฐาน (Area Based)
1. เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารราชการนําไปสูความเปนเลิศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ตามแนวทางการบริหารคุณภาพ 4 คืน 4 ให ดังนี้
1.1 คืนบุคลากร ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอยางเต็มที่ เต็มเวลา เต็มศักยภาพ
1.2 คืนผูบริหารสถานศึกษา ใหสถานศึกษา หมายถึง ใหผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอยางจริงจัง เต็มเวลา เต็มศักยภาพ
1.3 คืนครู ใหนักเรียน หมายถึง ใหครูปฏิบัติหนาที่ในหองเรียนเปนหลัก และออกแบบการเรียน
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560 โดยใหลดกิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอน
1.4 คืนศึกษานิเทศก ใหครู หมายถึง ใหศึกษานิเทศก นิเทศ กํากับ ติดตาม และใหคําปรึกษาแก
ครูถึงหองเรียนอยางทั่วถึง
2. สรางแรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดวย
การจัดระเบียบการทํางานเพื่อใหบริการแก สถานศึกษาในสังกัด อยางมีประสิทธิภาพพรอมจัดบรรยากาศการ
ทํางานใหเอื้อตอการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการประชุม
สัญจรและการมอบนโยบาย
4. นํ า ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผูบ ริห ารสถานศึ กษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษามา
วิเคราะหและวางแผนการบริหารจัดการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
อยางมีประสิทธิภาพตอไป
5. การพัฒนานวัตกรรมการสอนขามโรงเรียนดวยระบบ เครือขาย Conference เพื่อแกปญหาครูไมครบ
ชั้น และสอนไมตรงวิชาเอก ระหวางโรงเรียนตนทาง โรงเรียนสาขา และโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการเรียนการสอนขาม
โรงเรียนโดยใชระบบการถายทอดสดไปยังอีกโรงเรียนหนึ่ง ในรายกลุมสาระการเรียนรูที่ขาดแคลน โรงเรียนที่
ไมมีครูจบวิชาเอกนั้นๆ โดยเฉพาะการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นําไปใชในโรงเรียนที่มีโรงเรียนสาขา โรงเรียน ที่มีครูไมครบชั้น โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไมสามารถสอนในรายวิชา
นั้นได จึงใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอนระหวางโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนตนทาง ถายทอดสดไป

๕๗
ยังโรงเรียนสาขา/โรงเรียนขนาดเล็ก และทําการถายทอดสดผาน You tube จึงทําใหนักเรียนสามารถเรียน
ยอนหลังไดในกรณีรับสัญญาณถายทอดสดไมทันโรงเรียนตนทาง ไดมีการประชุมชี้แจง ผูบริหารโรงเรียน คณะ
ครูที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความรูความเขาใจ วางแผนการเตรียมอุปกรณในการถายทอดสดครูเตรียมการสอน
กําหนดตารางสอนใหตรงกันทั้งโรงเรียนตนทาง โรงเรียนสาขาและโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําใหโรงเรียน เกิด
ความเขมแข็ งในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาดว ยตนเอง เกิดการบริห ารและจัดการศึกษารว มกันระหวาง
โรงเรียนกับโรงเรียน และขยายเครือขายไปยังโรงเรียนอื่นได
ไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก ในการกํากับ ดูแล ให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหครบทั้ง 12 เครือขายโดย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก รับผิดชอบเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกกลุมเครือขาย มีการกําหนดปฏิทินการนิเทศตามภาระงาน และตามกลุมสาระการเรียนรู อยางนอยภาค
เรียนละ 1 – 2 ครั้งตอหองเรียนครบทุกโรงเรียน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O–NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการ
ผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ที่หลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ การจัด
กระบวนการเรียนรู และความแตกตางของผูเรียน
จากยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง ๓ ประเด็นหลักดังกลาว เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย
กลยุทธ และจุดเนน ตั้งแตกระบวนการจัดการศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน เชื่อมโยงกับกลยุทธการบริหาร
คุ ณ ภาพของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป า หมายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ๒1 นโยบาย
เปาประสงค ตัว ชี้วัด มาตรการและแนวทางการดําเนินการในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวพบวา ในทุกประเด็นตางมีความสอดคลองเชื่อมโยงในทุกกลุมเปาหมาย
รายละเอียดตามแผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงของนโยบาย กลยุทธ และจุดเนน ดังนี้
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ความเชื่อมโยงของนโยบาย
ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ

๑. ความมั่นคง

๑. ความมั่นคง

๒. การสรางความ
สามารถในการแขงขัน

๒. ดานการผลิต
พัฒนากําลังคนและ
สรางความสามารถ
ในการแขงขัน

๒. ดานการจัดการศึกษา
เพื่อความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

โรงเรียนดี (School)

๓. ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

๓. ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย

ครูมีความเพียร
(Teacher)

๔. ดานการสรางโอกาสใน
การเขาถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา

เด็กนักเรียนมีคณ
ุ ภาพ
(Child)

3. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
๔. ดานการสราง
โอกาสและความ
เสมอภาคและความ
เทาเทียมกันทาง
สังคม
๕. การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

๔. ดานการสราง
โอกาสความเสมอ
ภาคและการลด
ความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
๕. ดานการ
เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
๖. ดานการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ

นโยบาย
สพฐ.
๑. ดานการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

๕. ดานการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา

เปาหมายการพัฒนา
สพป.เชียงใหม เขต ๖
ASTC Model
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพรอม (Area)

A.B. (Area Based)

SMB (The Subject Matter Based)

กลุมสาระวิชาภาษาไทย
กลุม เครือขายพัฒนาการศึกษา
จํานวน 12 เครือขาย
ใน 3 อําเภอ

กลุมสาระวิชาสังคมฯ
กลุมสาระวิชาตางประเทศ
กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร
กลุมสาระวิชาสุขศึกษาฯ
กลุมสาระวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุมสาระวิชาศิลปะ

๕๙

สวนที่ 3
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

๖๐

สวนที่ ๓
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
.......................................
๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณงบพื้นฐาน
๒. แผนการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. โครงการพัฒนาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖

๖๑

แผนงาน โครงการ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ ๒๕๖4
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
กรอบงบประมาณที่สพฐ. จัดสรร
งบประมาณรายจายสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา
รายการตามกลยุทธ โครงการ กิจกรรม
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจายสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวนเงินที่จัดสรรทั้งหมด
5,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จํา แนกงบประมาณค า ใช จ า ยประจํา สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งใหม เขต ๖
ปงบประมาณ ๒๕๖4

๖๒
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจายสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 5,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคาใชจายประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ปงบประมาณ ๒๕๖4
ที่

รายการคาใชจาย

๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๑.1 คาซอมแซมยานพาหนะ
๑.2 คาซอมแซม ครุภัณฑ อาคาร สถานที่
๑.3 คาวัสดุสํานักงาน/ครุภัณฑ
๑.4 คาวัสดุเชื้อเพลิง
๑.5 คาจาง จัดทําของ/งาน/ถายเอกสาร
๑.6 คาประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และพาหนะ
การเดินทางไปราชการ
๑.6.๑ สําหรับผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6
รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
ศึกษานิเทศก และพนักงานขับรถ
(นิเทศตามกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา)
๑.6.2 สําหรับประธานกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จํานวน 12 กลุมเครือขาย
รวมคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมทั้งสิ้น
300,000
200,000
200,000
300,000
100,000
1,078,000

สวนกลาง

รวม

300,000
200,000
200,000
300,000
100,000
300,000 160,000

อํานวยการ

การเงิน

แผน

บุคคล

25,000

25,000 15,000 30,000

กลุม
สงเสริมฯ
25,000

นิเทศ

ตสน.

10,000 15,000

พัฒนาฯ

ICT

กฎหมาย

5,000

5,000

5,000

-

-

5,000

5,000

510,000

108,000

-

2,178,000 2,018,000 160,000

-

-

-

-

25,000 25,000 15,000 30,000

-

-

-

25,000 10,000 15,000

5,000

๖๓
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ตอ)
ที่

รายการคาใชจาย

๒ คาสาธารณูปโภค
๒.๑ คาไฟฟา
๒.๒ คาน้ําประปา
๒.๓ คาโทรศัพท/อินเตอรเน็ต
๒.๔ คาไปรษณียโทรเลข
รวมคาสาธารณูปโภค
๓ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเรงดวน
๓.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเรงดวน
สพป.เชียงใหม เขต 6
4 โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป 2564
4.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖42565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
4.๒ การประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
4.3 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
4.4 การแขงขันทักษะวิชาการ
ปการศึกษา ๒๕๖3-2564
4.5 การจัดงานวันครู ประจําป ๒๕๖4
4.6 กิจกรรมวันสําคัญ
4.7 การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖4
4.8 การติดตามกลยุทธของสพฐ.

รวม

อํานวยการ

การเงิน

แผน

บุคคล

กลุม
สงเสริมฯ

540,000 540,000
60,000 60,000
84,000 84,000
84,000 84,000
768,000 768,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

253,800 253,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000
30,000
30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

1,460,000

สวนกลาง

นิเทศ

ตสน.

พัฒนาฯ

ICT

กฎหมาย
-

๖๔
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ตอ)
ที่

รายการคาใชจาย

4 โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป
2564
4.9 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564
4.๑0 รายงานการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖3
4.11 นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6
4.12 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.13 ประเมินโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล
4.14 พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ
4.15 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงาน
ขององคกร
4.16 การตรวจสอบภายใน ประจําป
งบประมาณพ.ศ.2564 ของโรงเรียน
ในสังกัดสพป.เชียงใหม เขต 6
4.17 ประชุม สรุปรายงานผลการนิเทศ
ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สพป.เชียงใหม เขต 6 ประจําป
งบประมาณ 2564

รวมทั้งสิ้น

สวนกลาง

กลุม
บุคคล
สงเสริมฯ

นิเทศ

ตสน.

พัฒนาฯ

ICT

กฎหมาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

อํานวยการ

การเงิน

แผน

10,000

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

350,000

-

-

-

300,000
50,000

-

-

50,000
30,000

-

50,000
50,000

๖๕

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ตอ)
ที่

รายการคาใชจาย

5 งบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ของสพป.เชียงใหม เขต ๖
5.๑ จางเหมาบริการพนักงาน
3 ตําแหนง (คาจาง+ประกันสังคม)
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

สวนกลาง

340,200
340,200
5,000,000 4,840,000

กลุม
บุคคล
สงเสริมฯ

รวม

อํานวยการ

การเงิน

แผน

-

-

-

-

-

-

25,000

25,000

15,000

30,000

25,000

160,000

นิเทศ

ตสน.

พัฒนาฯ

ICT

กฎหมาย

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

10,000 15,000

หมายเหตุ ๑. กรณีภารกิจในรายการคาใชจายขางตนสําเร็จหมดความจําเปน ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ นํามาถัวจายเพื่อพัฒนางานสพป.เชียงใหม เขต ๖
๒. กรณีเงินเหลือจายใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ นํามาถัวจายเพื่อพัฒนางานสพป.เชียงใหม เขต ๖
๓. การเบิกจายงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามขั้นตอน ในการเบิกจายแตละครั้งใหมาผานกลุมนโยบายและแผน เพื่อตัดยอดงบประมาณ
๔. ขอที่ 3 งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเรงดวน รายการคาใชจายที่ 3.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเรงดวนสพป.เชียงใหม เขต ๖ กรณีไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทําโครงการหรือภารกิจตามนโยบายเรงดวน
จากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนผูพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ
โครงการที่เสนอของบประมาณซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

๖๖

หลักเกณฑในการเบิก-จายเงินงบประมาณ
1. ให เ บิ ก - จ า ยไม เ กิ น วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร เว น แต มี เ หตุ จํ า เป น ซึ่ ง จะต อ งใช เ งิ น
งบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดรับจัดสรร ใหขออนุมัติเงินงบประมาณจากผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ พิจารณาเปนราย ๆ ไป
2. รายการคาใชจายที่ ๑.6 คาประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และพาหนะการเดินทางไปราชการให
เบิก - จายเปนคาใชจายในการจัดประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะการเดินทางไปราชการ สําหรับ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรภายในกลุม ตามความจําเปนของแตละ
กลุมไมเกินเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพื่อใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกลุม หากการไปราชการ
ใดที่ ดํ า เนิ น การโดยมี ง บประมาณในส ว นนี้ ร องรั บ แล ว ให ใ ช เ งิ น งบประมาณจากโครงการนั้ น ๆ สํ า หรั บ
งบประมาณในสวนกลางใหเบิก-จายคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะในการเดินทางไปราชการ ณ สวนกลาง
หรือตามที่หนวยงานระดับเหนือขึ้นไปสั่งการ หรือตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ เห็นสมควรและอนุมัติ นอกเหนือจากนี้หากมีความจําเปนใหขออนุมัติเงินงบประมาณจาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ พิจารณาเปนราย ๆ ไป
หมายเหตุ ทั้งนี้งบประมาณทุกรายการ หากมีงบประมาณรองรับไวในโครงการใด ๆ แลวใหเบิก-จายจาก
โครงการนั้น ๆ

๖๗

โครงการพัฒนาตามนโยบาย สพฐ. ป ๒๕๖4
(รายการคาใชจายขอที่ 4)

๖๘

รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป ๒๕๖4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กลุม

อํานวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย
นโยบายและแผน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมาคมครู
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
150,000
50,000
100,000
720,000
50,000
300,000
30,000
60,000
1,460,000

๖๙

ที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

กรอบงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ป ๒๕๖4
รายการคาใชจายขอที่ 4 จํานวนเงิน 1,460,000-บาท
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 - 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
30,000
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
การประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
80,000
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
20,000
การแขงขันทักษะวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖3-2564
250,000
การจัดงานวันครู ประจําป ๒๕๖4
60,000
กิจกรรมวันสําคัญ
30,000
การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖4
30,000

4.8 การติดตามกลยุทธของสพฐ.
4.9 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2564
4.10 รายงานการดําเนินงานประจําป งบประมาณ ๒๕๖3
4.11 นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6
4.12 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.13 ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
4.14 พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ
4.15 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานขององคกร
4.16 การตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณพ.ศ.2563 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม เขต 6
4.17 ประชุม สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สพป.เชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ 2564
รวมทั้งสิ้น

กลุมที่รับผิดชอบ
นโยบายและแผน

อํานวยการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สมาคมครู
อํานวยการ
สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
20,000 นโยบายและแผน
10,000 อํานวยการ

50,000 นโยบายและแผน
350,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
300,000
50,000
50,000
30,000
50,000
50,000
1,460,000

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย
อํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

๗๐
ชื่อโครงการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4-2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมงานนโยบายและแผน กลุมนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม เขต ๖
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๑. หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาพ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๗ กําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีหนาที่ดําเนินการให
เป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และใหมีอํานาจหนาที่ตามขอ ๗ (๒) (ก) โดยมีหนาที่ในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนา
การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของทองถิ่น ประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) กําหนดหลักการและ
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ โดยใหจัดระบบการบริหารจัดการแผนสูการ
ปฏิ บั ติ ท่ีมีความเชื่ อมโยงกั น ในระดั บ ตาง ๆ ตั้ งแตร ะดับ ยุ ทธศาสตรที่ เชื่อมตอกับ แผนการศึก ษาแหงชาติ
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปของกระทรวง หนวยงาน และองคกรตาง ๆ และมีระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร เปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไวใน
แผนการศึกษาแหงชาติ รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานจัดการศึกษาที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษา

๗๑
เพื่ อ อนุ ว รรตน ใ ห เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎกระทรวง และกรอบแนวทางในการจั ด ทํ า
แผนพัฒ นาการศึกษาและแผนปฏิบั ติการของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังกลาว กลุม
นโยบายและแผน จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหหนวยงานมีแผนปฏิบัติการประจําปที่มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีตัวชี้วัด และเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน
๒.๒ เพื่อใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 จํานวน ๓๐ เลม
เชิงคุณภาพ
๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ใชแผนเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑ กลุมนโยบายและแผน ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 –
กลุมงานนโยบายและแผน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑0 ตุลาคม ๒๕๖3
และจัดทํารางรายละเอียดการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจายสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา
๒ จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อเตรียมการจัดประชุ ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 –
กลุมงานนโยบายและแผน
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําป ๒๕๖4 ๑0 ตุลาคม ๒๕๖3
๓ จัดประชุมคณะกรรมการฯ แจงนโยบาย
๑ ตุลาคม ๒๕๖3 –
กลุมงานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 31 ตุลาคม ๒๕๖3
ขั้น พื้น ฐาน พิจ ารณาจั ดสรรงบประมาณรายจาย
สํ า หรั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และแผนการใช เ งิ น
ปงบประมาณ 2564
๔ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการรายงานผล
๑ ตุลาคม ๒๕๖3 –
กลุมงานนโยบายและแผน
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 และ 31 ตุลาคม ๒๕๖3
การนําเสนอโครงการปงบประมาณ ๒๕๖4
เพื่อรวมกันพิจารณาโครงการที่มีความสอดคลอง
กั บ น โ ย บ า ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗๒
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ)
ที่
กิจกรรม
๕ ดํ า เนิ น การรวบรวมข อ มู ล และจั ด ทํ า รู ป เล ม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖4
6 เสนอรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2564 ขอความเห็ น ชอบต อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
7 ดํ า เนิ น การเผยแพร แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๖4 ใหโรงเรียนในสังกัดและ
ผูเกี่ยวของ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการตามนโยบายและเปาหมาย
8 ติดตาม และประเมินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิ บั ติการประจํ าป ง บประมาณ 2564
และนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
9 สรุป และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑
กลุมนโยบายและแผน ศึกษานโยบาย
ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทํารางรายละเอียด
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายสําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ ๒
จัดประชุมคณะทํางาน
กิจกรรมที่ ๓
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ชีแ้ จงนโยบาย
ของสพฐ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการใชเงิน
ปงบประมาณ 2564
-คาอาหาร (30 คน x ๘๐ บาท x 2 วัน
= 4,8๐๐.-บาท)
-คาอาหารวาง (30 คน x ๓๕ บาท x 4 มื้อ
= 4,2๐๐.-บาท)

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1 ตุลาคม 2563 –
กลุมงานนโยบายและแผน
30 พฤศจิกายน 2563
1 ธันวาคม 2563 –
กลุม งานนโยบายและแผน
31 ธันวาคม 2563
๑ มกราคม ๒๕๖4

กลุมงานนโยบายและแผน

๑ มกราคม ๒๕64 –
30 กันยายน 2564

กลุมงานนโยบายและแผน

1 สิงหาคม 2564 –
30 กันยายน 2564

กลุมงานนโยบายและแผน

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

9,0๐๐

รวม

9,0๐๐

๗๓
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ ๔
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการรายงานผล
การดําเนินงาน และเสนอโครงการ
-คาอาหาร (30 คน x 8๐ บาท x ๒ วัน
= 4,8๐๐.-บาท)
-คาอาหารวาง (30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ
= 4,2๐๐.-บาท)
กิจกรรมที่ ๕
ดําเนินการรวบรวมขอมูล และจัดทํารูปเลม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖4
คาลวงเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖4
-จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖4
จํานวน ๓๐ เลม ๆ ละ 200.-บาท
รวมเปนเงิน 6,0๐๐.-บาท
-คาปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
เปนเงิน 1,1๐๐.-บาท
กิจกรรมที่ ๖
ดําเนินการเผยแพรแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖3 ใหโรงเรียนในสังกัดและ
ผูเกี่ยวของ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตรและเปาหมาย
กิจกรรมที่ 7
ติดตาม และประเมินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิ บัติ การประจํ าป งบประมาณ 2564
และนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 5 คน x 2 วัน)
= 2,400.-บาท
-คาที่พัก (500 บาท x 5 คน x 1 วัน)
= 2,500.-บาท
กิจกรรมที่ 8
สรุป และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ

ตอบแทน

1,100

1,100

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
9,๐๐๐

รวม
9,๐๐๐

6,000

7,100

4,900

4,900

28,900

-

30,000

๗๔
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทําแผนสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการประเมิน
การวิเคราะห

เครื่องมือที่ใช
แบบวิเคราะห

๒) รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ

การติดตาม

แบบติดตาม

๓) รอยละ ๙๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การติดตาม

แบบติดตาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ การบริหารงบประมาณทุกแผนงานเกิดความชัดเจน และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
๗.๒ การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อยางสูงสุด
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ชื่อโครงการ การประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1. การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางสุพิชญา แสนวิชัย
2. นางสาวเมธินี สุตาคํา
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓0 กันยายน ๒๕64
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนหนวยงานที่รับนโยบายการบริหารจัด
การศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูการบริหาร จัดการศึกษา
ในพื้นที่ โดยการกํากับดูแล สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความแตกตาง ตามสภาพบริบท
ของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อไปสูเปาหมายที่กําหนด
ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องมือที่
สําคัญอยางยิ่ง คือ การประชุม ซึ่งการประชุมเปนการสื่อสาร ถายทอดความรู ขาวสาร ความคิดเห็น เปนศูนยรวมการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การลงมติ การริเริ่มสรางสรรค การวิเคราะหวิจัย และ
การแกไขปญหา การใหคําชี้แนะหรือชี้นําแกผูปฏิบัติงานใหดําเนินการอยางถูกตอง เหมาะสม สงผลใหการ
ดําเนิ นงานอย างถู กทิ ศทาง และรวดเร็ ว เป นสื่อกลางในการสร าง ความร วมมื อรวมใจ การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น
ประสบการณ และสรางสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกรจากการรายงานผล และสราง
ขวัญกําลังใจในการพบปะกันในทุกระดับของบุคคลในองคกร
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการโครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
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๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูแทนและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวม
การประชุม
๒.๒ เพื่อใหผูเขารวมการประชุมมีความรู ความเขาใจในประเด็น และเนื้อหาสําคัญของการประชุม
๓. เปาหมาย
๓.๑ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูแทนและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารวมการ
ประชุมทุกคนทุกครั้ง
๓.๒ ผูเขารวมการประชุมมีความรู ความเขาใจในประเด็น และเนื้อหาสําคัญของการประชุม
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ขั้นเตรียมการ
๑. กําหนดการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา
ประธานเครือขายและประชุม
ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม
และศึกษานิเทศก
๒. จัดทําหนังสือเชิญประชุม
๓. จัดทําระเบียบวาระการประชุม
และบัญชีลงเวลา

ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

๒ ขั้นดําเนินการ
๑. ประชุมผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 ครั้ง
๒. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม
ศึกษานิเทศก และประธานเครือขาย
จํานวน 2 ครั้ง
๓. ประชุมบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่ฯ
จํานวน 2 ครั้ง

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

๓ ประเมินผลการดําเนินงาน
สํารวจความพึงพอใจโดยใชเครื่องมือ

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

๔ การปรับปรุงแกไข
ตุลาคม 2563 –
วิเคราะหสภาพปญหาในการจัดประชุมและนํามา กันยายน 2564
ปรับปรุงแกไขในการประชุมครั้งตอไป

ผูรับผิดชอบ
1. นางสุพิชญา แสนวิชัย
2. นางสาวเมธินี สุตาคํา

77
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ ๑
ประชุมผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 4 ครั้ง
๑.๑ คาอาหารกลางวัน 4 มื้อ
(100 คน × 80 บาท × 4 มือ้ )
=32,000 บาท
๑.๒ คาอาหารวาง 8 มื้อ
(100 คน × 35 บาท × 8 มือ้ ) =
28,000 บาท
2 กิจกรรมที่ 2
ประชุมผูบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการกลุม ศึกษานิเทศกและ
ประธานเครือขาย
2.1 คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ
(20 คน × 80 บาท × 2 มื้อ)
= 3,200 บาท
2.2 คาอาหารวาง 4 มื้อ
(20 คน × 35 บาท × 4 มื้อ)
= 2,800 บาท
3 กิจกรรมที่ 3
ประชุมประชุมบุคลากรสํานักงาน
เขตพื้นที่ฯ
3.1 คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ
(45 คน × 80 บาท × 2 มื้อ)
= 7,200 บาท
3.2 คาอาหารวาง 4 มื้อ
(45 คน × 35 บาท × 4 มื้อ)
= 6,300 บาท
4 จัดทําเอกสาร/คูมือ
หมายเหตุ

รวม
ขอถัวจายทุกรายการ

ตอบแทน

-

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
60,000

รวม
60,000

6,000

6,000

13,500

13,500

79,500

500

500

500

80,000
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๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ มีผูเขารวมการประชุมคิดเปนรอยละ ๘๐
๖.๒ ผูเขารวมการประชุมมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ ๙๐
๖.๓ ผูเขารวมการประชุมสามารถบริหารจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธีการประเมิน
แบบประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรเจาหนาที่รับทราบและเขาใจ
นโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
๗.๒ การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีการบริหารอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเปาหมาย
๗.๓ ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานในทางที่ดีและสรางเสริมความสามัคคี
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ชื่อโครงการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษแกว ปวนแดง
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4

1. หลักการและเหตุผล
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใหส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมี
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีบทบาทหนาที่รวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสนองตามเจตนารมณ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก เขต มี
ยุทธศาสตรกระบวนยุทธและมีเครือขายที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกสําคัญและเรงรัดผลักดัน
ใหการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ ก.ต.ป.น. สงผลตอการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา จากความสําคัญดังกลาว จึงดําเนินโครงการขับเคลื่อน
คุ ณภาพการศึ กษา โดยคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิเ ทศการศึ กษาของเขตพื้น ที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปงบประมาณ 2564
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
2.2 เพื่อสงเสริมใหนําผลการประเมินมาจัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ
2.3 เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอผูที่เกี่ยวของ และสาธารณชน
การจัดการศึกษา และนํามาใชในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จํานวน 9 คน
2) ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พรอมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
3) สรุป รายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามบทบาทหนาที่และสอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
2) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ประเมินตนเองเชิงระบบ และมีเอกสาร
หลักฐานในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยางครบถวน
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาอยางเขมแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
4. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
พฤศจิกายน 2563
จํานวน 9 คน
2 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการ
มกราคม 2564
ปฏิบัติงานของ สถานศึกษา
พรอมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง
3 ประชุมสรุปรายงานผลคณะกรรมการ
กันยายน 2564
ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่ การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
นางสาวเกษแกว ปวนแดง
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5.รายละเอียดการใชงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
7,500
1,350
8,850
จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 9 คน
-คาเบี้ยประชุม (1 คน x 1,500 บาท) +
(8 คน x 750 บาท) = 7,500 บาท
-คาอาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
(9 คน x 150 บาท x 1 วัน) = 1,350 บาท
2 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา พรอมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
9,500
9,500
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
-คาเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 240 บาท x 2 วัน)
= 4,320 บาท
-คาที่พัก (9 คน x 500 บาท x 1 วัน)
= 4,500 บาท
-คาพาหนะ = 2,330 บาท
3 สรุปรายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
รวม
7,500 10,850
20,000
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการ
รายงานผลการติดตาม
แบบรายงานการติดตาม
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ ตรวจเยี่ยม
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ตรวจสอบ ประเมินผลฯ
ติดตาม ประเมิน และนิเทศ สถานศึกษาไดตาม
เปาหมายที่กําหนด
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือขายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
อยางเขมแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สามารถบริหารดานวิชาการ โดยผาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาได
7.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดรับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สงผลใหงานวิชาการ มีความเขมแข็งขึ้น
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ชื่อโครงการ การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรูทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษแกว ปวนแดง และนางเตือนใจ ณ รังษี
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6
เพื่ อเป น เวที ให นั กเรี ย นไดแสดงออกถึ งความรู ความสามารถ ซึ่งนับ เปน ผลสําเร็จ ของการจัดการศึกษาที่
ครูผูสอนสามารถนําไปประกอบการทําผลงานเชิงประจักษเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพรผลงานดานการ
จัดการศึกษา สูสายตาสาธารณชน โดยการจัดงานไดเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแขงขันเพื่อใหสอดรับกับ
นโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดปรับปรุง
กิจกรรมหลักเกณฑการจัดการแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหมีความ
เหมาะสมยิ่ งขึ้น ให มีเฉพาะกิ จกรรมดานศิล ปวัฒ นธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้น ฐานอาชีพที่
สามารถนําไปพั ฒนาตอยอดเพื่อประกอบอาชีพ รวมทั้งกิ จกรรมลู กเสือซึ่งเป นทักษะชีวิ ต ที่ส ามารถนํ าไป
ประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จึงไดจัดทําโครงการ
ขึ้นเพื่อดําเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ให
กําลังใจครู นักเรียน ในสังกัด ตัวแทนไปรวมแขงขันในระดับภาค หรือระดับชาติตอไป
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2. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และนักเรียนไดนําผลงานที่เกิดจากการจัด
การศึกษามาเผยแพรสูสาธารณชน ใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง
๒.๒ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมไดแสดงออกดานศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษในแตละดาน
๒.๓ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
และประชาชน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๑.๒ นักเรียนที่เขารวมแขงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศไปเขารวมการแขงขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาระดับภาคเหนือ
๓.๑.๓ ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนปกติและเด็กพิเศษ ที่เขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ทุกระดับชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถเปนที่
ประจักษตอสาธารณชน
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
4.1 วางแผนการทํางานและศึกษารายละเอียด
ตุลาคม 2563 –
กลุมนิเทศฯ
ของงานและกิจกรรมการแขงขันฯ
ธันวาคม ๒๕๖๓
(ศน.เตือนใจ ณ รังษี)
4.๒ แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการฯ และกําหนด มกราคม 2564 –
คณะกรรมการฯ
ระดับกลุมเครือขายฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงานรวมกับกลุมเครือขาย
มีนาคม ๒๕๖4
พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
และระดับอําเภอ
4.๓ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุมเครือขาย
กรกฎาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนในสังกัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดับอําเภอเขา
รวมการแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ)
กิจกรรม
4.๔ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาไปรวมแขงขันในระดับภาค
4.๕ คณะกรรมการนิเทศ ประชุม แบงหนาที่ และ
มอบหมายภารกิจการสงเสริม สนับสนุน
ตอยอดใหกับตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาไปรวมแขงขันในระดับภาค
๔.๖ ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ไปรวมแขงขันในระดับภาค
๔.๗ คณะกรรมการนิเทศ ไปกํากับติดตาม นิเทศ
ใหกําลังใจในระดับภาค
4.๘ คณะกรรมการนิเทศ ประชุมสรุปประเด็น
ปญหา อุปสรรค รายงานผลการแขงขัน
ระดับภาคและระดับชาติ เพื่อพัฒนาในปตอไป
4.๙ การจัดวันแสดงความชื่นชมยินดี กับโรงเรียน
ที่ไดรับรางวัลระดับภาคฯ และระดับชาติ

ระยะเวลาดําเนินงาน
กรกฎาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม 2564 กันยายน 2564

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

กันยายน ๒๕๖๔

โรงเรียนที่เปนตัวแทน

กันยายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการนิเทศฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

กันยายน ๒๕๖๔

กันยายน ๒๕๖๔

กลุมนิเทศฯ
(ศน.เตือนใจ ณ รังษี)

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ใช ง บประมาณที่ ไ ด จั ด สรรจากสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 6
ปงบประมาณ 256๔ จํานวน ๒5๐,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
ที่
1
๒

กิจกรรม/รายการ
วางแผนการทํางานและศึกษารายละเอียดของงาน
และกิจกรรมการแขงขันฯ
แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการฯ และกําหนด
ปฏิทินการปฏิบัติงานรวมกับกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ
-คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม
(24 คน x 150 บาท x 1 วัน) = 3,600 บาท

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
-

๓,๖๐๐

-

รวมเงิน
๓,๖๐๐
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่
๓

๔

๕

๖

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ

รวมเงิน

คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุมเครือขายพัฒนา
๕๔,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐
คุณภาพการศึกษาและระดับอําเภอเขารวมการ
แขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
-คาเบี้ยเลี้ยง (100 คน x 240 บาท x 1 วัน)
= 24,000 บาท)
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(200 คน x 150 บาท x 1 วัน) = 30,000 บาท)
-คาวัสดุที่ใชในการแขงขัน = 10,000 บาท
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไป ๖,๐๐๐ ๖๘,๕๐๐ ๗,๐๐๐ ๘๑,๕๐๐
รวมแขงขันในระดับภาค
-คาเบี้ยเลี้ยง (150 คน x 240 บาท x 1 วัน)
= 36,000 บาท)
-คาที่พักสําหรับกรรมการตัดสิน (20 คน x
500บาท x 1 วัน) = 10,000 บาท)
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(150 คน x 150 บาท x 1 วัน) = 22,500 บาท)
-คาวัสดุที่ใชในการแขงขัน = 7,000 บาท
คณะกรรมการนิเทศ ประชุม แบงหนาที่ และ
บูรณาการจากงบประมาณที่จัดสรรใหสําหรับเปน
มอบหมายภารกิจดําเนินการนิเทศ สงเสริม
คาใชจายที่ 1.6.1 และ 1.6.2 คาประชุม คาเบี้ย
สนับสนุน ตอยอดใหกับตัวแทนนักเรียนระดับเขต
เลี้ยง คาที่พักและพาหนะการเดินทางไปราชการ
พื้นที่การศึกษาไปรวมแขงขันในระดับภาค
ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปรวม
๕๘,๘๐๐
๕๘,๘๐๐
แขงขันในระดับภาคเหนือ ณ สพป.นาน เขต ๑
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับนักเรียน
(100 คน x 150 บาท x 2 วัน) = 30,000 บาท)
-คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับครูผูควบคุม ( 60 คน x
240 บาทx 2 วัน) = 28,800 บาท
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

๗

คณะกรรมการนิเทศ ไปกํากับ ติดตาม นิเทศ
ใหกําลังใจในระดับภาค
-คาเบี้ยเลี้ยง ( 10 คน x 240 บาทx 4 วัน)
= 9,600 บาท
-คาที่พัก ( 10 คน x 500 บาทx 2 คืน)
= 10,000 บาท
-คาพาหนะ (น้ํามันเชื้อเพลิง) = 7,000 บาท
คณะกรรมการนิเทศ ประชุมสรุปประเด็นปญหา
อุปสรรค รายงานผลการแขงขันระดับภาคและ
ระดับชาติ เพื่อพัฒนาในปตอไป
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ( 30 คน x
150 บาทx 1 วัน) = 4,500 บาท
- คาพาหนะสําหรับคณะกรรมการ ประธานกลุม
เครือขายฯ ( 10 คน x 200 บาท)
= 2,000 บาท
การจัดวันแสดงความชื่นชมยินดี กับโรงเรียนที่ไดรับ
รางวัลระดับภาคฯ และระดับชาติ (ในงานประชุม
ผูบริหารฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
-คาจัดทําโลรางวัล ( 5 อัน x 800 บาท)
= 4,000 บาท
-คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ ( 50 อัน x
100 บาท) = 5,000 บาท

๘

๙

หมายเหตุ

รวม
ขอถัวจายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
๒๖,๖๐๐
-

-

๖,๕๐๐

-

รวมเงิน
๒๖,๖๐๐

๖,๕๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๖,๐๐๐ ๒๑๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

-

-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนประถมศึกษาระดับ
จังหวัด และระดับภาค
2. รอยละของนักเรียนที่ไดรับ
รางวัลชนะเลิศการแขงขัน
กิจกรรมทักษะทางวิชาการใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ไดเปนตัวแทนไปแขงขัน และ
ไดรับรางวัลระดับภาค
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเกี่ยวของที่มีสวน
ในการสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแขงขันทักษะ
วิชาการในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย
รอยละ 50/30/20
ของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับภาค
รอยละ 30 ของนักเรียน
ที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ระดับภาค

วิธีการประเมิน
สอบถาม
ความคิดเห็น

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

สํารวจขอมูล

แบบสํารวจขอมูล

ระดับดีขึ้นไปของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา
และผูมีสวนเกี่ยวของ
ที่มีความพึงพอใจ

สอบถาม
ความพึงพอใจ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนตัวแทนที่เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ไดรับ
ประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมและนําประสบการณมาพัฒนาตนเองและกิจกรรมตอไป
7.2 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดนําประสบการณมาใชพัฒนาผูเรียน
7.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูเกี่ยวของทุกภาคสวนมีความภาคภูมิใจ
รวมกันในการเขารวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ

๘๘
ชื่อโครงการ การจัดงานวันครู ประจําป 2564
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ สมาคมครูอําเภอจอมทอง
ระยะเวลาดําเนินการ 16 มกราคม 2564
๑. หลักการและเหตุผล
ครูเ ปน ผูมีบ ทบาทสําคั ญยิ่ งในการหลอหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่กําลัง
เติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผูสรางคนใหเปนคนดีมีความรูความ
สมารถของสังคม ซึ่งผูที่เปนครูจําเปนตองมีทั้งความรูและความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ความรู
อดทน และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดีทั้งตอศิษยและประชาชนทั่วไปครูจึง
มีความสําคัญอยางยิ่งตอศิษยและสังคม
ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางบุคคลผู ประกอบวิชาชี พครู บุคลากร
ทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย สมาคมครูอําเภอ
จอมทอง จึงไดจัดทําโครงการจัดงานวันครูขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย และประกาศเกียรติคุณผูประกอบวิชาชีพครู
2.2 เพื่อเปนขวัญกําลังใจ สรางความรูรักสามัคคี ระหวางผูประกอบวิชาชีพครูดวยกัน
และระหวางผูประกอบวิชาชีพครู และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ
2.3 เพื่อเพิ่มพูนความรูความกาวหนาสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และผูที่เกี่ยวของ

๘๙
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจการจัดงานและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและผูเรียน
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน
1-15 ธันวาคม 2563
สมาคมครูอําเภอจอมทอง
2 ดําเนินงานตามกิจกรรม
16 มกราคม 2564
2.1 กิจกรรมงานพิธีไหวครู
2.2 กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู
3 สรุปผลการดําเนินงาน
มกราคม 2564
4 รายงานผลการดําเนินงาน
มกราคม 2564
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมงานพิธีไหวครู
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(100 คน x 150 บาท x 1 วัน)
= 15,000 บาท
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู
-คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ
(250 บาท x 20 อัน) = 5,000 บาท
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เขารวมงานวันครูทุกคน
6.2 รอยละขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีความพึงพอใจการจัดงานวันครู

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม

15,000

15,000

5,000

5,000
-

15,000

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขารวมงานพิธีวันครู
7.2 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดงานวันครู

5,000

20,000

เครื่องมือที่ใช
แบบลงทะเบียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

๙๐
ชื่อโครงการ การจัดงานวันครู ประจําป พ.ศ. 2564 สมาคมครูแมแจม
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ สมาคมครูแมแจม
ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564
๑. หลักการและเหตุผล
ครู เปน ผูมีบ ทบาทสําคัญยิ่ งในการหลอหลอมและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตของเด็ กและเยาวชนซึ่งตอง
เติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผูสรางคนใหเปนคนดีมีความรูความ
สมารถของสังคม ซึ่งผูที่เปนครูจําเปนตองมีทั้งความรูและความสามารถ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
อดทน และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดีทั้งตอศิษยและประชาชนทั่วไป ครูจึง
มีความสําคัญอยางยิ่งตอศิษยและสังคม
ดังนั้น ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางบุคคลผูประกอบวิชาชีพครู กับ
ประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ และเพื่อเชิดชูเกียรติครู อาจารยของโรงเรียนทุกสังกัดในอําเภอแมแจม สมาคมครูแมแจม จึงได
จัดทําโครงการ การจัดงานวันครู ประจําป พ.ศ. 2564 ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย และประกาศเกียรติคุณผูประกอบวิชาชีพครู ทั้งในอดีตและปจจุบัน
๒.๒ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ สรางความรูรักสามัคคี ระหวางผูประกอบวิชาชีพครูดวยกัน ระหวางผูประกอบ
วิชาชีพครู และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ
๒.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความกาวหนาสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและผูที่เกี่ยวของ

๙๑
๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ/ดานผลผลิต (Outputs)
3.1.1 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในอําเภอแมแจมทุกคนเขารวมกิจกรรมวันครู
ประจําป พ.ศ. 2564 (วันที่ 16 มกราคม 2564)
3.1.2 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในอําเภอแมแจม
3.2 เชิงคุณภาพ/ดานผลลัพธ (Outcomes)
เพื่อใหผูบังคับบัญชา ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง ตลอดจนหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจําป 2564 นําไปสูความรวมมือ รวมแรง รวมใจ
ในการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนตอไป
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดทําแผนงาน/โครงการ/และกรอบการดําเนินงาน
เสนอขออนุมัติโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดงานวันครู ประจําป 2564
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
มกราคม 2564

ผูรับผิดชอบ
สมาคมครูแมแจม
สมาคมครูแมแจม
สมาคมครูแมแจม
สมาคมครูแมแจม
สมาคมครูแมแจม
สมาคมครูแมแจม

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
1 กิจกรรมที่ ๑ พิธีทางศาสนา
1.1 จตุปจจัยถวายพระสงฆ
สวดทักษิณานุปทาน/ชัยมงคลคาถา
1.2 ภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ (ปนโต)
1.3 อาหารวาง, น้ําดื่ม, น้ําปานะ
2 กิจกรรมที่ 2 พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
15,000
300
2.1 บทสวดคําฉันทระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย, โองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย
คําปฏิญาณตน
-คาถายเอกสาร (0.50 บาท x 600 คน)
= 300 บาท
2.2 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(100 คน x 150 บาท x 1 วัน)
= 15,000 บาท

รวม

15,300

๙๒
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

3 กิจกรรมที่ 3 พิธีครูสดุดี
3.1 มอบเกียรติบัตร โลรางวัล “ครูสดุดี”
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
ประจําป 2564 (250 บาท x 18 อัน) =
4,500 บาท
4 กิจกรรมที่ 4 สถานที่
4.1 จัดเตรียมตกแตงสถานที่จัดงาน/โตะหมู
บูชา/ดอกไม/ธูป เทียน/ปาย/บํารุงสถานที่/
5 สรุป ประเมิน / รายงานผลโครงการ
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
4,500

รวม
4,500

200
5,000

500
20,000

15,000

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ/ดานผลผลิต
1) รอยละ 90 ของครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเขารวมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
- การสังเกต
- การลงทะเบียน

เครื่องมือที่ใช
- การสังเกต
- การลงทะเบียน

เชิงคุณภาพ/ดานผลลัพธ
2) รอยละ 90 ของครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจ

- การสังเกต
- การประเมินความ
พึงพอใจ

- การสังเกต
- การประเมินความ
พึงพอใจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครู บุคลากรทางการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอ
พระคุ ณครู และพระคุ ณบู ร พาจารย เกิดความสัมพัน ธอัน ดี และกอใหเกิดความรักสามัคคีร ะหวางครูและ
หนวยงานอื่น มีการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปและชุมชนเห็นคุณคาของ
วิชาชีพครู และวันครู

๙๓
ชื่อโครงการ การจัดงานวันครู ประจําป 2564
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ สมาคมครูอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ระยะเวลาดําเนินการ 16 มกราคม 2564
1. หลักการและเหตุผล
ครู เปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการหลอหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งตอง
เติ บ โตเป น กํ า ลั งสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผูส รางคนใหเปน คนดีมีความรู
ความสามารถของสังคม ซึ่งผูเปนครูจําเปนตองมีทั้งความรูและความสามารถ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ทัก ษะ ความอดทน และประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ เป น แบบอย างที่ ดี ทั้ งต อ ศิ ษ ย แ ละ
ประชาชนทั่วไป ครูจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอศิษยและสังคม
โรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความสามารถ สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ การที่จะใหเกิดผลผลิตดังกลาวไดนั้น
ตองอาศัยครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนหลัก
ดังนั้น ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของสังคมและประเทศชาติ เพื่อธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
วั ฒ นธรรมอั น ดี งามของชาติ และเพื่ อเชิด ชูเกีย รติครู อาจารยของโรงเรี ย นในอําเภอกัล ยาณิวัฒ นา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงไดจัดทําโครงการจัดงานวันครู ประจําป 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
๒.๒ เพื่อสงเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
๒.๓ เพื่อสงเสริมความรวมมือ ความรูรักสามัคคี และความเขาใจอันดีระหวางครูกับประชาชนในการพัฒนา
การศึกษาของสังคมและประเทศชาติ

๙๔
2.4 เพื่อธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
2.5 เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนเขารวมกิจกรรมการจัดงานวันครู
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอําเภอกัลยาณิวัฒนาทุกคน เขารวมกิจกรรม
งานวันครู ประจําป 2564 (วันที่ 16 มกราคม 2564)
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ เพื่อใหผูบังคับบัญชา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ตลอดจนหนวยงานทั้งภายในและภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจําป 2564 นําไปสู
ความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ในการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอไป
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 จัดทําแผนงาน/โครงการ/และกรอบการดําเนินงาน
2 เสนอขออนุมัติโครงการ
3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
5 ดําเนินการจัดงานวันครู ประจําป 2564
6 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ ๑ พิธีทางศาสนา
1.1 จตุปจจัยถวายพระสงฆ
สวดทักษิณานุปทาน/ชัยมงคลคาถา
1.2 ภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ (ปนโต)
1.3 อาหารวาง, น้ําดื่ม, น้ําปานะ
2 กิจกรรมที่ 2 พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
2.1 บทสวดคําฉันทระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย, โองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย
คําปฏิญาณตน
2.2 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(100 คน x 150 บาท x 1 วัน)
= 15,000 บาท

ตอบแทน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ธันวาคม 2563
สมาคมครูอําเภอ
ธันวาคม 2563
กัลยาณิวัฒนา
มกราคม 2564
มกราคม 2564
มกราคม 2564
กุมภาพันธ 2564
เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม

15,000

15,000

๙๕
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

3

กิจกรรมที่ 3 พิธีครูสดุดี
3.1 มอบเกียรติบัตร โลรางวัล “ครูสดุดี”
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
ประจําป 2564 (250 บาท x 18 อัน) =
4,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 สถานที่
4.1 จัดเตรียมตกแตงสถานที่จัดงาน/โตะหมู
บูชา/ดอกไม/ธูป เทียน/ปาย/บํารุงสถานที่/
สรุป ประเมิน / รายงานผลโครงการ
รวม

4
5

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
4,500

รวม
4,500

500
5,000

500
20,000

15,000

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ/ดานผลผลิต
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในอําเภอกัลยาณิวัฒนา ไดเขารวมกิจกรรมงานวันครู
รอยละ 80 ขึ้นไป
2) หนวยงานที่เกี่ยวของไดเขารวมกิจกรรมงานวันครู
รอยละ 80 ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ/ดานผลลัพธ
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในอําเภอกัลปยาณิวัฒนามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
งานวันครู
2) การยอมรับของบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ลงทะเบียน/รายงานตัว

ใบลงทะเบียน/
รายงานตัว

สังเกต /สอบถาม

การสังเกต สัมภาษณ

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

สังเกต /สอบถาม

การสังเกต สัมภาษณ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และสงเสริมความกตัญูกตเวที
๒. เกิดความสัมพันธอันดี และกอใหเกิดความรักสามัคคี ระหวางครูและหนวยงานอื่น รวมทั้งประชาชน
๓. เกิดการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ และการนําเสนอผลงานใหม ๆ
๔. ประชาชนทั่วไปและชุมชนเห็นคุณคาของวิชาชีพครูและวันครู

๙๖
ชื่อโครงการ
กิจกรรมวันสําคัญ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานความมั่นคง
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ความมั่นคง
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นายปริวฒ
ั น ไชยวงค
กลุมอํานวยการ
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๑. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต ๖ เป น หน ว ยงานทางการศึ กษาที่เ ป น
แบบอยางที่ดี ในการใหการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ
บานเมืองใหกับ สถานศึกษา ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อบุคลากร นักเรียน รวมถึงประชาชน
มี ความตระหนั กและสํ า นึ กต อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ประพฤติป ฏิบัติตามแบบอยา ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดีตอสถานบันทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
และเพื่ อ เป น แบบอย า งการปฏิ บั ติ ที่ดี สํานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม เขต ๖ จึงจะได
ดําเนินการโครงการกิจกรรมวันสําคัญ เพื่อใหบุคลากรในสังกัดไดรวมกิจกรรม
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับบุคลากรในสังกัด ใหมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๒.๒ เพื่อใหบุคลากรในสังกัดไดรวมปฏิบัติ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาติบานเมือง
๒.๓ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีและการมีสวนรวมระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ กับ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทองถิ่น

๙๗
๓. เปาหมาย
๓.๑ ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๒ ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร ในสังกัดทุกคน
๓.๓ ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ การวางแผน และเตรียมการดําเนินงาน
การกําหนดวิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน
2 การดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
-วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-วันปยมหาราช
-กิจกรรมพิธีไหวสาพระเจาอินทวิทยานนท
-กิจกรรมวันพอ
-กิจกรรมวันสงกรานตและพิธีแหไมค้ําโพธิ์
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินี
-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
-กิจกรรมวันแม
3 การประเมินผล และติดตามผลการดําเนินงาน
4 สรุปผลรายงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม ๒๕63
13 ตุลาคม 2563

๒๓ ตุลาคม ๒๕63
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕63 นายปริวฒ
ั น ไชยวงค
๕ ธันวาคม ๒๕63
กลุมอํานวยการ
๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕64
3 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม ๒๕๖4
28 กรกฎาคม 2564
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖4
ตุลาคม ๒๕63–
กันยายน ๒๕64
กันยายน ๒๕64

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

วันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันปยมหาราช
พิธีไหวสาพระเจาอินทวิทยานนท
กิจกรรมวันพอ
กิจกรรมวันสงกรานตและพิธีแหไมค้ําโพธิ์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

2
3
4
5
6

ผูรับผิดชอบ
นายปริวัฒน ไชยวงค
กลุมอํานวยการ
นายปริวฒ
ั น ไชยวงค
กลุมอํานวยการ

ตอบแทน

นายปริวฒ
ั น ไชยวงค
กลุมอํานวยการ
นายปริวัฒน ไชยวงค
กลุมอํานวยการ
เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
1,000
1,๐๐๐
๒,๐๐๐
1,๐๐๐
2,๐๐๐
1,000

รวม
1,000
1,๐๐๐
๒,๐๐๐
1,๐๐๐
2,๐๐๐
1,000

๙๘
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

7
8
9
10

กิจกรรมวันแม
กิจกรรมแหเทียนพรรษา
กิจกรรมวันปใหม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี
11 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผล
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ
๖. การประเมินผล

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
๒,๐๐๐
5,๐๐๐
13,๐๐๐
1,000

รวม
๒,๐๐๐
5,๐๐๐
13,๐๐๐
1,000

๑,๐๐๐
30,000

๑,๐๐๐
30,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ รอยละของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา ที่รวมกิจกรรม
วันสําคัญ

วิธีการประเมิน
บันทึกการเขารวมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึก

๖.๒ ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

การสังเกต/
การสํารวจความพึงพอใจ

แบบสังเกต/
แบบสํารวจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึกรักสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
๗.๒ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณคาและรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาติบานเมือง
๗.๓ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทองถิ่น มีความสัมพันธที่ดีกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖

๙๙
ชื่อโครงการ การจัดเก็บขอมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2564 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 6 เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน มีโ รงเรีย นในสั งกั ด จํานวนทั้งสิ้น 100 โรง โดยมี พื้น ที่ครอบคลุม 3
อําเภอ คื อ อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม และอําเภอกัลยาณิวัฒ นา มีการบริหารจั ดการในรูปแบบกลุ ม
เครือขายพั ฒนาคุณภาพการศึกษารวม 12 กลุมเครือขาย ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาจําเปนต องใชขอมูล
สารสนเทศในการขับเคลื่อน โดยมีเจาหนาที่ขอมูลระดับโรงเรียนสํารวจ จัดทํา และรายงานขอมูลพื้นฐานทาง
การศึกษา โดยโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองจัดทําขอมูลดังกลาวใหแลวเสร็จทันตามปฏิทิน
การจัดเก็บขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริห ารจั ดการข อมู ล สารสนเทศ จําเป น ตองวางแผนพัฒนาอยางเปน ระบบเพื่อใหไดขอมูล ที่
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และคุมคากับการลงทุน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 มีนโยบายในการจัดเก็บขอมูลรูปแบบคลังขอมูล ที่สามารถเขาถึงและใชงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชโปรแกรมซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การการนําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนไปใชประโยชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของขอมูลสารสนเทศ จึงไดจัดทําโครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ ประจําปการศึกษา 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน มีความรู ความเขาใจ สามารถใช
โปรแกรมระบบจัดทําขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพตามเวลาที่กําหนด
3. เปาหมาย
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน จํานวน 100 คน

๑๐๐

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 วางแผนดําเนินงานเพื่อศึกษาโปรแกรมจัดเก็บ
ขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการ ปการศึกษา 2564
2 แตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ ปการศึกษา 2564
3 ดําเนินการจัดเตรียมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ปการศึกษา 2564 ใหแกโรงเรียนในสังกัด
4 รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ปการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมคณะทํางานเชิงปฏิบัติการจัดเก็บขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการ ปการศึกษา 2564
-คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม (10 คน x
150 บาท x 1 วัน) = 1,500 บาท
2 ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดเก็บขอมูลทางการศึกษาใหแก
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 100 โรง
1.1 คาตอบแทนวิทยากร
-วิทยากร (600 บาท x 2 คน x 3 ชั่วโมง)
= 3,600 บาท)
1.2 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
-วิทยากร คณะทํางาน และผูเขารับการอบรม
(110 คน x 150 บาท x 1 วัน)
= 16,500 บาท
1.3 คาวัสดุ = 2,400 บาท
1.4 คาทําการนอกเวลา
(10 คน x 200 บาท x 3 วัน)
= 6,000 บาท
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
มกราคม 2564 –
กุมภาพันธ 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564 –
มิถุนายน 2564

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

กรกฎาคม 2564 –
กันยายน 2564

กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
1,500

รวม
1,500

9,600

16,500

2,400

28,500

9,600

18,000

2,400

30,000

๑๐๑
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ
สามารถใชโปรแกรม
2) มีขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรวมกัน

วิธีการประเมิน
การประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน

การรายงานขอมูล
ในระบบ

ระบบการรายงาน
ผานเว็บไซต

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๐๒
ชื่อโครงการ

การติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ
๒๕๖4 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
นโยบาย สพฐ. ที่ 6
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน (กลุมนโยบายและแผน)
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๑. หลักการและเหตุผล
องคกรที่มีการบริหารงานที่ดีตองบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามนโยบาย ที่ ไดตั้งเป า หมายไว ในรอบปงบประมาณจะตองมีการติดตามรายงานผลการดําเนิน งานตาม
นโยบาย เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุม กํากับ ดูแล สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และสามารถนําขอมูลจากการติดตามผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณมาปรับปรุง วิธีการ
บริหารในปงบประมาณถัดไป และจําเปนตองรายงานใหหนวยงานตนสังกัดและรายงานตอสาธารณะ เพื่อ
สนองตอบตอกระบวนการบริหารแบบมุงเนนผลงาน (Result Based Management) โดยที่จะตองกําหนด
กระบวนการกํากับติดตามและประเมินผล จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมีเครื่องมือควบคุม กํากับ การบริหารและทิศทางการใชงบประมาณตามนโยบาย
2.2 เพื่อวัดและประเมินผลการดําเนินงานงบประมาณตามกลยุทธและรายงานผลใหสาธารณชนไดทราบ

๓. เปาหมาย
๓.๑ รายงานผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต ๖
ตอคณะติดตามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปละ ๒ ครั้ง
๓.๒ เก็บขอมูลติดตามการใชงบประมาณกลยุทธ ป ๒๕64 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ และโรงเรียนจํานวน 100 โรงเรียน

๑๐๓
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ จัดตั้งคณะทํางานการติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบาย
๑.๑ ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
การจัดทํารูปแบบการติดตาม
๑.๒ ประชุมเตรียมรับการติดตามผล
การดําเนินงาน
๑.๓ การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
ผูรับผิดชอบกลยุทธ/ประเด็นการติดตาม
3 การจัดสรุปผลการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖
3.1 จัดทําแบบเก็บขอมูลการติดตามฯ
จัดเก็บขอมูล เพื่อจัดทํารูปเลม
3.2 ประชุมชี้แจงเพื่อรวบรวมขอมูล
ของคณะทํางาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม–ธันวาคม 2563

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

มกราคม–มีนาคม 2564
เมษายน–กันยายน 2564

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งคณะทํางานการติดตามผล
การดําเนินงานตามนโยบาย
๑.1 ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการจัดทํา
รูปแบบการติดตาม
๑.๒ ประชุมเตรียมรับการติดตามผลการ
ดําเนินงาน
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม
(2๐ คน * 15๐ บาท * 2 ครัง้ ) = 6,000 บาท

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

6,000

รวม

6,000

๑๐๔
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1.3 การประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6
- คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม
(๓๐ คน * 150 บาท * 1 มื้อ) =4,5๐๐ บาท
- คาของที่ระลึกสําหรับคณะติดตาม
(๓ คน * ๑,๕๐๐ บาท = ๔,๕๐๐ บาท)
- คาเอกสารการประชุม
(35 ชุด * 50 บาท) = 1,750 บาท
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(workshop) ผูรับผิดชอบกลยุทธ/ประเด็นการ
ติดตาม
3 กิจกรรมที่ 3 การจัดสรุปผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖
3.๑ จัดทําแบบเก็บขอมูลการติดตามฯ จัดเก็บ
ขอมูลเพื่อจัดทํารูปเลม
3.๒ ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
9,000 1,750

3,250
3,250 15,000

1,750

รวม
10,750

3,250
20,000

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม การติดตาม
เขต ๖ มี เ ครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามและพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาและทิศทางการบริหารจัดการที่ดี

เครื่องมือที่ใช
แบบติดตาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต ๖ มี เ อกสารการรายงานติ ด ตามผล
ตามนโยบายเพื่อใชเปนเครื่องในการจัดการการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ และเปนเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ

105
ชื่อโครงการ

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดทํามาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายชาญชัย แสงกร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นายปริวัฒน ไชยวงค เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําขอตกลง หรือคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแตละป และเพื่อใหการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาเชี ย งใหม เขต ๖ ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕63 สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามกรอบการประเมินผลที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และเพื่อเปนการสรางความรู
ความเขาใจใหกับบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการดําเนินการในแตละตัวชี้วัดใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
ที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จึงไดจัดทําโครงการ
การจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการและการจั ด ทํ า มาตรฐานสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประจํ า ป
งบประมาณ 2564 ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๒.๒ เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรูความเขาใจในแนวทางหรือกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติ
ราชการ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อใหการรายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการจัดทํา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 เปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว
และทันตามกําหนด

106
๓. เปาหมาย
ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรผูเกี่ยวของแตละตัวชี้วัดในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ขั้นเตรียมการ
1. ศึกษาขอมูลวางแผนและเตรียมดําเนินการ
2. รับฟงคําชี้แจงรายละเอียดกรอบการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 จากสํานักงาน
ก.พ.ร. และ สตผ.
ขั้นดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ และผูรายงานแตละตัวชี้วัด
2. ประชุ มชี้ แจงแนวทางวิ ธี การจัดเก็บ และ
รวบรวมข อ มู ล ในการจั ด ทํ า รายงานงานผล
การประเมิ น ตนเองรอบ ๖ เดื อ น ให กั บ
ผูรั บ ผิ ดชอบตั ว ชี้ วั ดและผู กํา กั บ ดูแลตัว ชี้วัด
ไดรับทราบและดําเนินการรายงานผลการการ
ประเมินตนเอง
3. ประชุ มชี้ แจงวิ ธี การจั ดเก็บ และรวบรวม
ขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการประเมิน
ตนเองรอบ ๙ เดื อ น ให กั บ ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ตัว ชี้ วั ดและผูกํา กั บดู แลตัว ชี้ วั ด ได รับ ทราบ
และดํ า เนิ น การรายงานผลการการประเมิน
ตนเอง
4. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและรวบรวม
ขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการประเมิน
ตนเองรอบ ๑๒ เดือน ใหกับผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ไดรับทราบ
และดําเนินการรายงานผลการการประเมิน
ตนเอง
ติดตามและประเมินผล
ติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
มกราคม – มีนาคม 2564

มีนาคม 2564
มีนาคม 2564

มิถุนายน 2564

กันยายน 2564

มีนาคม – กันยายน 2564
กันยายน 2564

ผูรับผิดชอบ
1. นายชาญชัย แสงกร

2. นายปริวฒ
ั น ไชยวงค
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ)
ที่
กิจกรรม
2 กิจกรรมบริหารจัดการขยะ และใสใจ
สิ่งแวดลอมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
กิจกรรมที่ 2.1 สรางจิตสํานึกรักษโลก
1) แตงตั้งคณะทํางาน จัดทําสื่อ
(ปายไวนิล) ประชาสัมพันธการดําเนินงาน
2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหแก
บุคลากร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
จํานวน 25 คน ในรูปแบบ KM
3) ประเมินความรูที่ไดรับจากรูปแบบ KM
กิจกรรมที่ 2.2 ดําเนินการรวมพลังคัดแยก
ขยะมูลฝอย
1) รณรงคเพื่อปลูกฝงคานิยมสรางจิตสํานึก
ในการลดและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย
2) คัดแยกขยะมูลฝอย
3) ติดตามการดําเนินงาน
4) สรุปรายงานผลการดําเนินการ
กิ จ กรรมที่ 2.3 สร า งจิ ต สํ า นึ ก ใส ใ จ
สิ่งแวดลอม
1) ประชาสัมพันธกิจกรรมสรางจิตสํานึกใส
ใจสิ่งแวดลอม
2) สนั บ สนุ น บุ ค ลากรสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 6
แต ง กายชุ ด พื้ น เมื อ ง (ทุ ก วั น ศุ ก ร ข อง
สัป ดาห) ใชป น โต กล องใส อาหาร ตะกรา
ถุงผา หรือภาชนะบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
3) กิจกรรม 5 ส
4) สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

ผูรับผิดชอบ
1. นายชาญชัย แสงกร
2. นายปริวฒ
ั น ไชยวงค

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

นายชาญชัย แสงกร
นางสาวณัฐชา ทองตะเภา

นายชาญชัย แสงกร
บุคลกรกลุมอํานวยการ

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

นายชาญชัย แสงกร
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๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน (ตอ)
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2.4 กําจัดขยะเปยก
(เศษอาหาร) โดยนําไปใชประโยชน
ในการทําปุยหมัก
1) ประชุมคณะทํางานนําขยะเปยก
(เศษอาหาร) ไปใชในการทําปุยหมัก
2) จัดซื้อวัสดุทําปุยหมัก ไดแก
- ถังน้ํา ขนาดบรรจุ 40 ลิตร 4 ถัง
- กากน้ําตาล 4 แกลลอน
3) จัดทําปุยหมัก
4) สรุปรายงานผล
3 กิจกรรมการจัดทํามาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564
ขั้นเตรียมการ
1. ศึกษาขอมูล วางแผนและเตรียม
ดําเนินการ
ขั้นดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบแตละ
มาตรฐาน
2. ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงาน รอบ
๖ เดือน
3. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและรวบรวม
ข อ มู ล ในการจั ด ทํ า รายงานงานผลการ
ประเมินตนเอง รอบ ๙ เดือน
4. ประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและรวบรวม
ข อ มู ล ในการจั ด ทํ า รายงานงานผลการ
ประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน
ติดตามและประเมินผล
ติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

ผูรับผิดชอบ
บุคลกรกลุมอํานวยการ

1. นายชาญชัย แสงกร
2. นายปริวัฒน ไชยวงค
มกราคม –
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
มิถุนายน 2564
กันยายน 2564

มีนาคม-กันยายน 2564
กันยายน 2564
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
๑ คาจัดทําเอกสาร , คูมือ
200
2 กิจ กรรมที่ 1 ประชุ มชี้ แจงแนวทางวิธีการจัด เก็บ
1,400
และรวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการ
ประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
การปฏิ บั ติ ร าชการ/ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางวิ ธี ก าร
จัดเก็บ และรวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงานผล
การประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
(20 คน x 35 บาท/มื้อ) = 700 บาท
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
(20 คน x 35 บาท/มื้อ) = 700 บาท
3 กิจกรรมที่ 2.1 สรางจิตสํานึกรักษโลก
3,750
250
1) จั ด ทํ า สื่ อ (ป า ยไวนิ ล ) ประชาสั ม พั น ธ ก าร
ดําเนินงาน จํานวน 1 ปาย ราคาปายละ 250 บาท
2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากร ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 จํานวน 25 คน ในรูปแบบ KM
เปนเวลา 1 วัน
- คาอาหารวาง (35 บาท x 25 คน x 2 มื้อ)
= 1,750 บาท
- คาอาหารกลางวัน (80 บาท x 25 คน x 1 มื้อ)
= 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 ดําเนินการรวมพลังคัดแยกขยะ
2,000
มูลฝอย
1) รณรงคเพื่อปลูกฝงคานิยมสรางจิตสํานึกในการ
ลดและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย
2) จัดซื้อถังขยะสําหรับคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน
4 ถัง ราคาถังละ 500 บาท (ขนาดบรรจุ 70 ลิตร)
ที่

กิจกรรม/รายการ

รวม
200
1,400

4,000

2,000
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 2.3 สรางจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม
1) แต งกายชุด พื้นเมือง (ทุ กวันศุ กรของสัป ดาห) ใช
ปนโต กลองใสอาหาร ตะกรา ถุงผา หรือภาชนะบรรจุ
ภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2) กิจกรรม 5 ส
กิจกรรมที่ 2.4 กําจัดขยะเปยก(เศษอาหาร)
โดยนําไปใชประโยชนในการทําปุยหมัก
1) ประชุมคณะทํางานนําขยะเปยก (เศษอาหาร) ไป
ใชในการทําปุยหมัก
2) จัดซื้อวัสดุทําปุยหมักชีวภาพ
- ถั ง น้ํ า พลาสติ ก พร อ มฝาป ด ขนาด 40 ลิ ต ร
จํานวน 4 ถัง ราคาถังละ 250 บาท)
3) สรุปรายงานผล
กิจ กรรมที่ 3 ประชุ มชี้ แจงแนวทางวิธีการจัด เก็บ
และรวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการ
ประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน
- รายงานมาตรฐานสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/
ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ และรวบรวม
ขอมูลในการจัดทํารายงานงานผลการประเมินตนเอง
รอบ 12 เดือน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน x 35บาท/มื้อ)
= 700 บาท
- รายงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท/มื้อ)
=700 บาท
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ตอบ
ใชสอย
วัสดุ
แทน

1,000

6,550

1,000

1,400

1,400

-

รวม

3,450

10,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัดรอยละ 80 ผานเกณฑการประเมิน

วิธีการประเมิน
ประเมินจากการรายงาน
แตละรอบ

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรูความเขาใจการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น และนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางถูกตอง
รวมทั้งสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
7.๒ บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามากยิ่งขึ้น
7.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถปฏิบัติราชการไดตามกรอบระยะเวลาที่สํานักงานก.พ.ร.กําหนด
และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 อยางมีประสิทธิภาพ

๑๑๒
ชื่อโครงการ รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖3
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ(พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
นโยบาย สพฐ.ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน (กลุมนโยบายและแผน)
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
๑. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต ๖ เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีภารกิจดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหกับประชาชนวัยเรียนทุกคน
อยางเสมอภาค เทาเทียมกันและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ซึ่งการบริหารจัดการการศึกษา
ดังกลาวจําเปนตองมีการประชาสัมพันธ เผยแพรผลการดําเนินงาน ใหหนวยงานทางการศึกษาและสาธารณชน
ทราบจึงเห็นควรใหมีโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อรวบรวมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ และสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3
๒.๒ เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนใหทราบ
๒.๓ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๓. เปาหมาย
๓.๑. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 จํานวน ๓๐๐ เลม

๑๑๓
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
2 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3
3 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม ๒๕๖3–ธันวาคม ๒๕๖3 กลุมงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน
มกราคม ๒๕๖4–กันยายน๒๕๖4 กลุมงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน
มกราคม ๒๕๖4–กันยายน๒๕๖4 กลุมงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑
๑. แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการจัดทํา
รายงานประจําป งบประมาณ ๒๕๖3
๒. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน กําหนด
แนวทางและรูปแบบในการจัดทํารายงานและ
เนื้อหา เพื่อจัดทําเปนตนฉบับ จํานวน ๑๕ คน
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม่
(20 คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน)
๓. จัดพิมพรายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖3 จํานวน ๓๐๐ เลม
๔. ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
รวม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

2,000
2,000

ใชสอย

วัสดุ

รวม

3,000

3,000

45,000

45,000

48,000

2,000
๕๐,๐๐๐

-

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําป ๒๕๖3 เปนขอมูลประกอบ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ผลผลิต มีรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3
๗.๒ ผลลัพธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีรายงานผลการดําเนินงาน
ที่ครอบคลุมทุกกลุมทุกกลยุทธ ในปงบประมาณ ๒๕๖3
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ชื่อโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
นโยบาย สพฐ. ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๑ การบริหารงานดานวิชาการ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพของประชากรไทยทุ ก ช ว งวั ย
ใหเปนคนดีเกง ละมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคลองกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลายอาทิ ตรรกะและ
คณิตศาสตร ดานทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ
รวมถึงผูมีความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัย
สงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกันทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝมือ รวมทั้ง
การใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลกซึ่งการศึกษาและการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
คนใหมีทักษะความรู ทักษะอาชีพบนฐานพหุปญญามีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ในชวงที่ผานมาแมวาคนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยขอประชากร
วัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ๘.๘ ป ในป ๒๕๕๑ เปน ๙.๔ ป ในป ๒๕๕๙ แตใน
ภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน ในป ๒๕๖๐ พบวา มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ และผลคะแนนสอบ
PISA ที่อยูในระดับต่ํากวาอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน เนื่องจากขอจํากัดที่สําคัญของ
การศึ ก ษาไทย ทั้ ง ป ญหาเรื่ อ งหลั กสู ต รและระบบการเรี ย นการสอนที่ เ น น การท อ งจํ า ทํ า ให ข าดความคิ ด
สรางสรรค ปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไมทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่
ห า งไกลขณะที่ ใ นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษายั ง มี เ ด็ ก ที่ ส นใจเรี ย นต อ สายอาชี พ ในสั ด ส ว นที่ น อ ย ส ว น
ระดั บ อุ ดมศึ กษาพบว า มี การเป ดหลั กสูตรโดยไม คํานึงถึ งความตองการของตลาดงานบัณ ฑิตที่จ บออกมา
บางสวนยังมีปญหาคุณภาพ
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรงดวน ในเรื่องการปฏิรูปการ
เรียนรูทั้งระบบใหเชื่อมสัมพันธกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแกปญหา และสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะที่จําเปน สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยการอาน
ออก เขียนไดถือวามีความสําคัญตอการพัฒนาตนเองและการเรียนรูในระดับสูงขึ้น ประกอบกับการมุงใหมีการ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุมสาระหลักมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3 และ
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน พื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษาที่ผานมา ในกลุมสาระการ
เรียนรูหลัก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวา โดยภาพรวมมี
ผลการประเมินต่ํากวาระดับชาติต่ํากวารอยละ 50 และยังอยูในระดับที่ยังไมนาพอใจอยูเปนจํานวนมาก โดยมี
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (สอบ O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ต่ํากวา
คาเฉลี่ยระดับชาติในทุกกลุมสาระการเรียนรู เมื่อวิเคราะหและจําแนกผลการประเมินโรงเรียนตามกลุมระดับ
คุณภาพ พบวา ยังมีโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการประเมินโดยมีคุณภาพอยูในกลุมปรับปรุง(กลุม)สีแดง และ
กลุมพอใช(กลุมสีดํา) จํานวนมากที่มีผลการประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติ และบางโรงมีคาเฉลี่ยต่ํากวา
ระดั บ เขตพื้ น ที่ จากการประชุ มวิ เ คราะหผ ลการประเมิ น ดังกลาวพบวา โรงเรีย นสว นใหญ อยูหา งไกล
ทุ ร กั น ดาร พบป ญ หาครู ขาดประสบการณ ในการสอน ขาดสื่อ การเรีย นการสอน และเครื่อ งมื อวั ดผล
ประเมินผลตามตัวชี้วัด นักเรียนสวนใหญเปนชาติพันธุ มีพื้นฐานทางการเรียนไมดี ไมไดรับการสนับสนุนสื่อ
อุปกรณ และขาดการเอาใจใสจากทางบาน มีนักเรียนจํานวนมากเปนนักเรียนพักนอน ขาดหนังสือเรียน และ
สื่อสงเสริมการอาน ลวนสงผลใหผลการประเมินคุณภาพมีคาเฉลี่ยรอยละต่ํา
นับวาเปนภาระสําคัญของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ที่ตองหาแนวทางการแกปญหา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก ในระดับชั้นดังกลาว อันจะนาไปสู
คุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานตอไป
ซึ่งการจัดการศึกษาหรื อการจัดการเรีย นรูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ครูจะตองมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐาน
หลักสูตรและ มาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขาสูระบบ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกฝายจะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อใหเปนโรงเรียนที่
มีระบบการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูที่
เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ กาวไกลตาม
ความตองการจนถึงระดับสากล จากความสําคัญดังกลาว กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
๒.๑ พัฒนาคุณภาพการอานเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
2.2 พัฒนาความสามารถดานภาษาไทย และความสามารถทางคณิตศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนในสังกัด
๒.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัด
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูหลัก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพกลุมสาระการเรียนรูหลักอยูในระดับพอใช
(กลุมสีดํา) และระดับปรับปรุง (กลุมสีแดง) จํานวน 64 โรง
2) ประชุมนิเทศเพื่อพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลักชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพกลุมสาระการเรียนรูหลักอยูในระดับพอใช
(กลุมสีดํา) และระดับปรับปรุง (กลุมสีแดง) สามารถจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น จํานวน 150 คน
3) พัฒนาแนวทางกายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ดานการอานสําหรับครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ยกระดับความสามารถดานภาษาไทย และคณิ ตศาสตรสําหรั บครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนในกลุมเครือขายครบทั้ง 12 เครือขาย
3.2 ดานคุณภาพ
1) ครูผูสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ
2) ผลการประเมินความสามารถดานการอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ความสามารถพื้นฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) กลุม สาระ
การเรียนรูหลักชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 สูงกวา
เปาหมายที่กําหนด
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีแนวทางในการดําเนินการบริหารจัด
การศึกษา และแนวทางการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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4. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลัก
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในกลุมโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช และระดับปรับปรุง จํานวน 150 คน
จํานวน 64 โรง
2 จัดสรรงบแลกเปาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
และยกระดับความสามารถดานภาษาไทย
และคณิตศาสตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
จํานวน 12 เครือขายฯ (นิเทศหนางาน)
4 วิเคราะหขอมูล สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563 กันยนยน 2564
กันยายน 2564

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัดการศึกษา

กิจกรรม/รายการ

1 พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลัก ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน
กลุมโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช
และระดับปรับปรุงในปการศึกษาที่ผานมาจํานวน
150 คน จํานวน 64 โรง รวม 3 อําเภอ
1.1 ประชุมจัดทําสื่อ/เครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์
คณะทํางานฯ
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม (15 คน x 150
บาท x 2 วัน) = 4,500 บาท
1.2 ประชุมนิเทศครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูหลัก
จํานวน 150 คน
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(150 คน x 150 บาท x 3 วัน) = 67,500 บาท
-คาวัสดุทําสื่อ/เครื่องมือ = 33,000 บาท

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
49,500 33,000

รวม
82,500
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

2 จัดสรรงบแลกเปาเพื่อยกระดับคุณภาพการอาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 และยกระดับ
ความสามารถดานภาษาไทย และคณิตศาสตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
-เครือขายละ 20,000 บาท x 12 เครือขาย =
240,000 บาท
3 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 12 เครือขายฯ (นิเทศหนางาน)
-เครือขายละ 15,000 บาท X 12 เครือขาย
4 วิเคราะหขอมูล สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(15 คน x 150 บาท x 3 วัน) = 6,750 บาท
-คาจัดทําเอกสารสรุปรายงานผล = 20,750 บาท
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
240,000

รวม
240,000

ใชงบกลางตามที่ไดรับจัดสรร

6,750

20,750

27,500

296,250

53,750

350,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน (o-Net) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพิ่มขึ้น
อยางนอยรอยละ 3
2. ผลการทดสอบความสามารถดานการอาน ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ
ผลการทดสอบชาติขั้นพื้นฐาน นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพิ่มขึ้นอยางนอย
รอยละ 3
3. ความพึงพอใจของผูบริหาร ครู และ
สอบถามความพึงพอใจ
นักเรียน โรงเรียนกลุมเปาหมาย

เครื่องมือการประเมิน
แบบทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
แบบประเมิน
ระดับชาติ RT/NT

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
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๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในสังกัดมีความสามารถดานการอาน เขียน ตามเกณฑ
ที่กําหนด
๗.๒ โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
๗.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีแนวทางการดําเนินการนิเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
๗.๔ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีคุณภาพการศึกษา
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

๑๒๐
ชื่อโครงการ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561–2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ดานคุณภาพ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
๑. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารจั ด การด า นการศึ ก ษา บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ถือไดว าเป น บุคคลที่ มีสว นสํา คั ญในการสนับ สนุน ใหการขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาใหเปน ไป
ตามเปาหมาย ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและลูกจางในสํานักงาน จึงไดจัดทําหลักสูตรและดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการ ลูกจางในสังกัด
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
๒.๒ เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะและในการมีสวนรวมในการพัฒนางาน
๒.๓ เพื่อใหภารกิจการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อใหการบริหารงานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ เปนไปดวย
ความเรียบรอย
๒.๓ เพื่อสงเสริม สนับสนุน ดานการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖
๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ประกอบดวย
๓.๑.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.1.3 ผูอํานวยการกลุม
๓.1.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๒๑
3.2 เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ ไดรับการพัฒนาใหเปนผูรูรอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จขององคกร รวมทั้งปฏิบัติงาน
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2563 – กลุมพัฒนาครูและ
กันยายน 2564
บุคลากรทางการศึกษา

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ (จํานวน 20 คน)
- คาอาหาร (1 มื้อ x 80 บาท x 20 คน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(1 มื้อ x 35 บาท x 20 คน)
กิจกรรมที่ 2
1.2 ดําเนินการพัฒนา ฯ
-คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชม.)
=3,600
-คาเบี้ยเลี้ยง (60 คน x 240 บาท)
= 14,400 บาท
-คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม
(60 คน x 150 บาท x 3 วัน) +
(60 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) +
(60 คน x 250 บาท x 6 มื้อ) +
(60 คน x 50 บาท x 4 มื้อ)
= 133,800 บาท
-คาที่พัก (60 คน x 600 บาท x 2 วัน)
= 72,000 บาท
-คาจางเหมารถบัส จํานวน 1 คัน
วันละ 18,000บาท จํานวน 5 วัน)
= 90,000 บาท
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม

2,300

2,300

3,600 310,200

313,800

3,600 312,500

-

316,100

๑๒๒
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
๖.๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน การสํารวจ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีความ
เขาใจ ในกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงระบบการทํางาน
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถนํ า เครื่ อ งมื อ แล ะ
กระบวนการ ไปใช ใหเกิดประโยชน ในงานของตนเองได
๖.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน การสํารวจ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต ๖ มี
สมรรถนะดานการบริหารจัดการงานและองคความรูที่ดี
สามารถนําไป พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ได
๖.๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน การสํารวจ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีทักษะ
เชิ งปฏิบั ติงาน ทั กษะด านมนุษยสัมพัน ธและทักษะดาน
กระบวน การคิด สามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช
แบบสํารวจ

แบบสํารวจ

แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ แตละระดับมีความรู ความเขาใจ ในกระบวนการพัฒนา สามารถปรับปรุงระบบการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ มีสมรรถนะดานการบริหารจัดการงานและองคความรูที่ดี สงผลใหคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สูงขึ้น
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ มีทักษะเชิงปฏิบัติงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานกระบวนการคิด สามารถ
ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และในการมีสวนรวมในการพัฒนางาน

๑๒๓
ชื่อโครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในสังกัด
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกัลยา วงควรรณ ศึกษานิเทศก
ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564
๑. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “1
ตํ า บล 1 โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ” ที่ เ น น การพั ฒ นาโรงเรี ย นให มี คุ ณ ภาพ และได ม าตรฐานตามบริ บ ท
ของตนเอง เกิ ด ความเท า เที ย ม และครอบคลุมทั่ ว ประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํ าดานการจั ดการศึกษา
ของประเทศให บ รรลุ เ ป า หมาย คื อ โรงเรีย นเปน ศูน ยกลางในชุมชน เปน ตน แบบ มีความพรอมใหบ ริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีโรงเรียนที่เปนศูนยกลางใน
ชุมชน เปนตนแบบ มีความพรอมในการใหบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตลอดจนเปนศูนยรวมหรือเปน
แหลงเรียนรูของชุมชน สรางโอกาสใหนักเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ใหชุมชนไดมีสวนรวมและ
เกิดความรูสึกเปนเจาของ สรางความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการสงบุตรหลาน
เขามาเรียน นําไปสูการลดคาใชจายของผูปกครอง โรงเรียนและชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เปน
ประโยชน เชื่ อมโยงความสั มพั น ธ กับ ชุมชนไดอยางตอเนื่อง และมีป ระสิทธิภ าพ โดยมีโรงเรีย นที่เขารว ม
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 3 ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมการศึกษา ดานการสรางเครือขาย
และการมีสวนรวม ซึ่งโรงเรียนกลุมดังกลาวนี้จะไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ใหเปนโรงเรียนศูนยกลางในชุมชน และเปนตนแบบ ตลอดจนมีความพรอมใหบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

๑๒๔
เพื่อให โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 มี
ความเขมแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย ใหบริการการศึกษาแกนักเรียน
และชุมชน อยางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมทั้งสมรรถนะและ
ศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนใน
ตําบล ได รับโอกาสและเขาถึ งการบริ การและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา แกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่นชนบท
นักเรียนไดรับการพัฒนา ทั้งดานสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ ทัศนคติ และพัฒนาการดานรางกายที่
เหมาะสมกับชวงวัย ควบคูกับการปฏิบัติตามคานิยม 12 ประการ ทั้งนี้โรงเรียนดังกลาวที่ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนในดานตางๆ ควรไดรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหมีคุณสมบัติในดานตางๆรวมทั้งสิ้น 5 ดาน
ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานผูบริหารศึกษา ดานครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานนักเรียน และดาน
การมีสวนรวมในการพัฒนา ตลอดจนรวมทํา MOU กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6 เพื่อรักษาระดับคุณภาพโรงเรียนใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม สําหรับเปนโรงเรียนตนแบบที่มีคุณภาพ
ตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน
๒.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพประจําตําบลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลจํานวน 16 โรงเรียน
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ผูบริหาร โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ที่เปดสอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ตําบลละ 1 โรงเรียน จํานวน 16 โรงเรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน มีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 7 ดาน
3.2.2 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน มีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 5 ดาน
3.2.3 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน มีการครู และบุคลากรทางการศึกษา
8 ดาน
3.2.4 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียนมีการพัฒนาดานนักเรียนจํานวน 11 ดาน
3.2.5 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน มีการพัฒนาดานการมีสวนรวมการพัฒนา
กับภาคสวน เอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เขามามีสวนรวมและ
สนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

๑๒๕
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1 ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น โรงเรีย น 1 พฤศจิกายน 2563 – ศน.กัลยา วงควรรณ
คุณภาพประจําตําบล
5 พฤศจิกายน 2563 และศึกษานิเทศก
สพป.ชม. 6
2 ประชุ ม ทบทวนบทบาทของโรงเรี ย น 2 พฤศจิกายน 2563 ศน.กัลยา วงควรรณ
คุ ณภาพประจํ า ตํ า บล จํ า นวน 16 และ
และศึกษานิเทศก
จัดทํา MOU ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
สพป.ชม. 6 และผู บ ริ ห าร
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหมเ ขต 6
16 โรงเรียน
กับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
16 โรงเรียน
3 การนําเสนอความกาวหนาการพัฒนางาน 3 พฤศจิกายน 2563 – ศน.กัลยา วงควรรณ
และศึกษานิเทศก สพป.ชม. 6
ในโรงเรียน 5 ดาน
31 สิงหาคม 2564
และผูบริหารโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล 16 โรงเรียน
4 นิ เ ทศติ ด ตาม และประเมิ น โรงเรี ย น 3 พฤศจิกายน 2563 – ศึกษานิเทศก สพป.ชม.6
คุ ณ ภ าพประจํ า ตํ า บล จํ า นว น 1 6 31 สิงหาคม 2564
โรงเรียน 5 ดาน
5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
1 กันยายน 2564 –
ศน.กัลยา วงควรรณ
30 กันยายน 2564
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
๑.๑ ประชุมคณะทํางาน
๑.๒ แตงตั้งคณะทํางาน
1.3 กําหนดหลักเกณฑการประเมิน
1.4 กําหนดแผนระยะการดําเนินงาน
1.5 แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมทบทวนบทบาทของ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 และ
จัดทํา MOU ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 กับ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 16 โรงเรียน

ตอบแทน
-

-

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
-

-

-

รวม
-

-

๑๒๖
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

2.๑ ประชุ ม ทบทวนบทบาทของโรงเรี ย น
คุณภาพประจําตําบล
2.2 ชี้แจงเกณฑการประเมิน
2.3 จัดทํา MOU การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม และประเมินโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน
5 ดาน
3.๑ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลนําเสนอผล
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 5 ดาน
-คาเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 240 บาท x 3 วัน) +
(9 คน x 240 บาท x 5 วัน) + (7 คน x 240
บาท x 3 วัน) = 22,320 บาท
-คาที่พัก (9 คน x 500 บาท x 3 วัน) +
(7 คน x 500 บาท x 2 วัน) = 20,500 บาท
3.2 คณะกรรมการใหผลสะทอนการดําเนินงาน
ของแตละโรงเรียนเพื่อปรับปรุงแกไขตามเกณฑ
การประเมิน
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
5.1 สรุปการผลการดําเนินงานเปนรูปเลม
5.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานแก
ฝายแผนและนโยบาย
-คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม (36 คน x
150 บาท x 1 วัน) =5,400 บาท
-คาจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
= 1,780 บาท
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

-

42,820

-

5,400

-

48,220

-

1,780

รวม

42,820

7,180

1,780 50,000

๑๒๗
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
ดานที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน
1. อาคารสถานที่
สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/
2. ระบบสาธารณูปโภค
แบบสอบถาม/
3. สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู
แบบประเมิน
4. ระบบการปองกันและระบบความปลอดภัยภัยใน
โรงเรียน
5. โภชนาการและสุขภาพ
6. สิ่งอํานวยความสะดวก สําหรั บผูพิการ หรือผู มี
ความตองการพิเศษ
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดานที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษา
1. ภาวะผูนํา
สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/
2. ภาษาและการสื่อสาร (อยางนอย 2 ภาษาไทย/
แบบสอบถาม/
อังกฤษ)
แบบประเมิน
3. การบริหารสถานศึกษา
4. การบริหารแบบมีสวนรวม
5. การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ดานที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรธุรการ สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/
และนักการภารโรง และครูมีทักษะวิชาชีพ
แบบสอบถาม/
2. หลักสูต รการจัด การเรีย นรูและการประเมิน ผล
แบบประเมิน
การเรียนรู
3. การจัดการชั้นเรียน
4. ภาษาและการสื่อสาร อยางนอย 2 ภาษา (ไทย/
อังกฤษ)
5. การจั ด ระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ครู มี
ศักยภาพในการแยกความสามารถของนักเรียนในชั้น
ไดเปนรายบุคคล
6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
7. การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแหงการเรียนรู
8. ครูสามารถใชเทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียน
การสอน และการคนควาหาความรูเพิ่มเติม

๑๒๘
๖. การประเมินผล (ตอ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
ดานที่ 4 นักเรียน
1. ความเปนพลเมืองดี (Moral Quotient)
สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/
ตามคานิยม 12 ประการ
แบบสอบถาม/
2. ทักษะชีวิต (ผานกระบวนการลูกเสือ)
แบบประเมิน
3 . พั ฒ น า ก า ร ท า ง ส ติ ป ญ ญ า ( Intelligence
Quotient)
4 . ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ ( Emotional
Quotient)
5. ทัศนคติ (Attitude)
6. พัฒนาการดานรางกายสมวัย (Physical)
7. จบการศึกษา-มีงานทํา สามารถประกอบอาชีพได
(ไดรับการแนะแนวอยางถูกตองและรอบดาน)
8. ภาษาและการสื่อสาร (อยางนอย 4 ภาษา ไทย
อังกฤษ จีน ญี่ปุน/เกาหลี/ฝรั่งเศส)
9. เด็กเกง ICT
10. มีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
11. รักการเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ดานที่ 5 การมีสวนรวมการพัฒนา
เอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และ สังเกต/สอบถาม/ประเมิน แบบสังเกต/
โรงเรี ย น เข า มามี ส ว นร ว มและสนั บ สนุ น ในการ
แบบสอบถาม/
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
แบบประเมิน
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดนิเทศติดตามและประเมินผล
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน
7.๒ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลจํานวน 16 ยกระดับคุณภาพของโรงเรียน

๑๒๙
ชื่อโครงการ พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวปทนา ยานะแกว
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖3 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖4
1. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกรที่มีหนาที่กํากับ ดูแลสถานศึกษาในสังกัดในดานการ
บริ ห ารงานการเงิน บั ญชี และพั ส ดุ เพื่อใหส ถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบีย บ
ขั้นตอนการเบิกจายเงินไดอยางถูกตอง สถานศึกษาจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในกฎหมายและระเบียบนั้น
โดยคูมือการเบิกจายเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี และยังเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖ ไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จัดทําคูมือเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินใหกับสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัดใหสามารถดําเนินงานไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจในขั้นตอน
การเบิกจายเงินเงินงบประมาณที่ถูกตอง
2.2 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารงบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ

๑๓๐
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดจํานวน ๘๘ โรงเรียน ๑๒ สาขา ไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดจํานวน ๘๘ โรงเรียน ๑๒ สาขา ไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
และสามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1 เสนอโครงการ/กิจกรรม
17 ตุลาคม 2563
นางสาวปทนา ยานะแกว
2 ประชุ ม บุ ค ลากรกลุ ม การเงิ น ฯ วางแผนและ พฤศจิกายน 2563
กลุมบริหารการเงินฯ
มอบหมายหน า ที่ พ ร อ มแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
จัดทําคูมือการเบิกจาย
3 จัดทํารูปเลมคูมือการเบิกจาย
ธันวาคม 2563
กลุมบริหารการเงินฯ
4 ประชุมชี้แจงการดําเนินการตามคูมือ
ธันวาคม 2563
กลุมบริหารการเงินฯ
5 นิเทศ กํากับ ติดตาม
ธันวาคม 2563 –
กลุมบริหารการเงินฯ
-เจาหนาที่กลุมการเงินฯ สรางความรู
มีนาคม 2564
ความเขาใจ ติดตามกํากับดูแล ใหคําปรึกษา
(แบงตามกลุมเครือขายฯ)
6 สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน มีนาคม 2564
นางสาวปทนา ยานะแกว
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุ ม บุ คลากรกลุ ม การเงิ น ฯ วางแผนและมอบหมาย
หนาที่ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการเบิกจาย
-คาอาหารและอาหารวาง (7 คน x 150 บาท x 1 วัน)
2 จัดทํารูปเลมคูมือการเบิกจาย จํานวน 100 เลม ๆ ละ 150 บาท
3 ประชุมชี้แจงการดําเนินการตามคูมือ
-คาอาหารและอาหารวาง (7 คน x 150 บาท x 1 วัน)
4 ฝกปฏิบัติ นิเทศ กํากับ ติดตาม (แยกเปนกลุมเครือขาย
จํานวน 12 เครือขาย)
- คาที่พัก (6 คน x 600 บาท x 4 วัน)
- คาเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บาท x 7 วัน)
- คาอาหารวาง(200 คน x 35 บาท)
- คาวัสดุเชื้อเพลิงน้ํามันเชื้อเพลิง
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
๑,05๐

รวม
๑,05๐

๑,05๐

15,00๐ 15,00๐
๑,05๐

14,400
10,080
7,000
1,420
35,000

14,400
10,080
7,000
1,420
15,000 50,000

๑๓๑
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของบุคลากรของสถานศึกษา ที่เขารับการ
การฝกปฏิบัติงาน มีความรู ความเขาใจถึงขั้นตอน
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ
2. รอยละของสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหาร
งบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

การสํารวจ
สอบถาม

แบบสํารวจ
แบบสอบถาม

การสังเกต

แบบสังเกต

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ค วามรู เ รื่ อ ง ความเข า ใจถึ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ สามารถการบริหารงบประมาณและสามารถบริหารจัดการการใช
จายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานขององคการ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายปริวัฒน ไชยวงค เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นายอํานาจ กิจเดช ลูกจางชั่วคราว
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓0 กันยายน ๒๕64
๑. หลักการและเหตุผล
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน มี นโยบายสงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาและสถานศึ กษาในสังกั ด นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชเพื่อเสริม
ประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและยกระดับคุณภาพการจั ดการเรียนการสอน โดยไดพัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส (Smart Obec) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area)
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ขึ้น
เพื่ อให หน วยงานในสั งกั ดได ใช ในการรับ – สงหนังสือราชการ และใชในการบริห ารจัดการสํานักงานและ
สถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายและสอดคลองกับกลยุทธของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงได
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานขององคการขึ้นเพื่อใหบุคลากร
ในสั งกัด มีความรู ความเขาใจ สามารถใชร ะบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบั ติงาน และระบบสนับ สนุน การ
บริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานบริหารงานทั่วไป ดานบริหารแผนงานและงบประมาณ
ดานบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ

133
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีความรู ความ
เขาใจ สามารถนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใชกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด และเกิด
ประโยชนสูงสุด
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 40 คน ไดรับ
การอบรมเพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานาตามภารกิจ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ที่เขารับการอบรม
มีความรูความเขาใจ และสามารถใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานาตามภารกิจ
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑ ประชุมคณะทํางาน เพื่อพิจารณากําหนดขอบเขต ธันวาคม 2563
1. นายปริวัฒน ไชยวงค
2. นายอํานาจ กิจเดช
หัวขอการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล
๒ จัดทํารายละเอียดการอบรมและขออนุมัติ
ธันวาคม 2563
๓ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
มกราคม 2564
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
๔ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม
มกราคม 2564
เชิงปฏิบัติการ
5 ประสานงาน จัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มกราคม 2564
6 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
มกราคม –
6.1 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
กุมภาพันธ 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(Smart OBEC)
7 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
พฤษภาคม –
7.1 การนําระบบอิเล็กทรอนิกส
มิถุนายน 2564
มาใชในการปฏิบัติงาน
7.2 ระบบเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8 8.1 สรุปรายงานผลการจัดอบรม
มิถุนายน –
8.2 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
กันยายน 2564
การดําเนินงาน
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางาน
คณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
ใหบุคลากร สพป.ชม 6
จํานวน 35 คน จํานวน 2 วัน
-คาตอบแทนวิทยากร 2 วัน
(2 คน x 600 บาท x 4 ชม. x 2 วัน)
= 9,600 บาท
-คาอาหารกลางวัน
(35 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) = 5,600 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(35 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) = 4,900 บาท
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการจัดอบรม ติดตาม
ประเมินผล รายงานผล
-จัดทําเอกสาร คูมือการดําเนินงาน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความรูความเขาใจในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถ
นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานได

ตอบแทน
9,600

9,600

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

รวม

10,500

20,100

9,900

9,900

20,400

30,000

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
สอบถาม/สังเกต/ประเมิน แบบสอบถาม
สภาพจริง
ออนไลน
/การสังเกต
สอบถาม/สังเกต/ประเมิน แบบสอบถาม
สภาพจริง
ออนไลน
/การสังเกต

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 6 มี ร ะบบสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๗.๒ บุคลากรในสังกัด สามารถนําระบบอิเล็กทรอนิกส และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ไปใชในการบริหารจัดการที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา

๑๓๕
ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต
นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ น.ส.พิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์ ผูอ ํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
๑. หลักการและเหตุผล
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในของสวน
ราชการจัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิ จารณาอนุมัติภายในเดื อนสุดทายของปงบประมาณ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สํ า หรั บ หน ว ยงานของรั ฐ ด า นการปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ งการวางแผนการตรวจสอบกํ า หนดให จั ด ทํ า แผนการ
ตรวจสอบภายใน โดยนําผลการประเมินความเสี่ยงมาใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่ง
เปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบการดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการดําเนินงาน (Operational) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการเงิน บัญชี
(Financial) ด า นการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี

๑๓๖
(Compliance) ของสถานศึกษาในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดานการตรวจสอบภายในชองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให
สามารถดําเนินการตรวจสอบไดตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งเปนปจจัยที่ชวย
สนับสนุนใหการบริหารจัดการด านการเงิ น การบั ญชี ของสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยตรวจสอบภายในได
วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งครอบคลุมตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจน กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดภายใตจํานวนบุคลากร
และทรัพยากรที่มีจํากัด
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหกิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย สามารถชวยเหลือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายใน ใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมายที่กําหนด
2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด การใหคําปรึกษาที่เพิ่มคุณคา
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
2.4 เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบแกผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติงานได
ถูกตอง
๓. เปาหมาย
๓.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
๓.๒ โรงเรียนในสังกัดจํานวน 15 แหง

๑๓๗
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา
การปฏิบัติงาน แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
1.1 ตรวจสอบดานการเงินการบัญชี
1.2 ตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง
1.3 ตรวจสอบโครงการตามนโยบายที่กําหนด
1.4 สอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปงบประมาณ 2564
1.5 ติดตามและประเมินการดําเนินโครงการ
ของ สพป.ชม.6
2 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา
การปฏิบัติงานแกโรงเรียนในสังกัด
2.1 การเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด
2.2 การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
2.3 หลักฐานการจาย
3 ตรวจสอบการดําเนินงาน
3.1 เงินอุดหนุนที่ไดรับจาก อปท.
(เงินโครงการอาหารกลางวัน)
3.2 เงินรายไดสถานศึกษา งานตรวจสอบ
ที่บูรณาการรวมกับผูตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.3 ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม 2563 –
น.ส.พิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์
กันยายน 2564
นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

น.ส.พิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์
นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

น.ส.พิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์
นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค

๑๓๘
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
32,400

รวม
32,400

1 ตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัดจํานวน 15 แหง
-คาเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 240 บาท x 15 วัน)
= 14,400 บาท
-คาที่พัก (4 คน x 500 บาท x 9 วัน)
= 18,000 บาท
2 ตรวจสอบตามนโยบายของ สพฐ.และ สพป.
3,920
3,920
-คาเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 240 บาท x 2 วัน)
= 1,920 บาท
-คาที่พัก (4 คน x 500 บาท x 1 วัน)
= 2,000 บาท
3 จัดทําเครื่องมือ/กระดาษทําการและสรุปผล/
1,240
1,240
รายงาน
4 พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน
12,440
12,440
-คาเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 240 บาท x 2 วัน)
= 1,440 บาท
-คาพาหนะ (2 คน x 5,500 บาท)
= 11,000 บาท
รวม
48,760
1,240
50,000
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
6.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ แบบสอบถาม
เชียงใหม เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด ที่เกี่ยวของ
กระดาษทําการ
มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ
แบบสัมภาษณ
6.2 ตามนโยบายที่ไดกําหนดไวอยางถูกตอง
สัมภาษณ สังเกต
ครบถวน โปรงใส สามารถตรวจสอบได
สอบถามผูปฏิบัติ/ผูมีสวนเกี่ยวของ แบบสอบถาม
รวบรวมขอมูล สรุป/รายงาน
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหาร
จัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมายบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
สงผลใหการพัฒนาการศึกษามีคุณภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
๗.๒ ผูตรวจสอบภายในไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนําไปสูคุณภาพการตรวจสอบภายใน

๑๓๙
ชื่อโครงการ

ประชุม สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ ๒564
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
นโยบาย สพฐ. ที่ ๑
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๑ การบริหารงานดานวิชาการ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางพรรณี กันใหม
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑. หลักการและเหตุผล
จากยุ ทธศาสตร ช าติ ระยะ๒๐ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามเจตนารมณ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนา ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย ให
เปนคนดี เกงและมีคุณภาพ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ
วัยแรงงานและวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพมีทักษะ ความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูได
ดวยตนเองในทุกชวงวัย ๓.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดย
มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบริห ารจั ดการศึกษาและการพัฒ นาระบบการเรี ยนรูต ลอดชี วิ ต
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ในยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมายใหผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมือง
ไทยทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งแหลงเรียนรู สื่อ ตําราเรียน
และนวัตกรรม ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่มีระบบและกลไกการวัด การติดตาม
และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีระบบการพัฒนาคุณภาพศึกษาใหเกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เปนคุณภาพของ
ผูเรียน ที่เชื่อมั่นวาคุณภาพผูเรียนจะเกิดไดและบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น จะตองมีกระบวนการสูความสําเร็จ มีองคประกอบและปจจัยคือ คุณภาพของผูเรียน
ที่โรงเรียนตองประกันคุณภาพตอผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสียโรงเรียนตองประกันคุณภาพตอผูปกครอง
และผูมีสวนไดสวนเสียวา ผูเรียนจะตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่

๑๔๐
๒๑ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจะตองมีกระบวนการสูความสําเร็จในการพัฒนา ๓ กระบวนการ คือ
กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศ
การศึกษา เปน 2 ภารกิจจําเปนตอการจัดการศึกษาที่ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทางดาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวของในหนวยงานจัดการศึกษา
จํ าเป น ต อ งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ตนเองให ทัน ตอ การเปลี่ย นแปลง เพื่อใหการปฏิบั ติงานเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให
ประสบผลสําเร็จ ทันตอสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยเหลือสนับสนุนให
กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเปน
สวนสําคัญในการสงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ตองพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเขาสูการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตลอดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ที่มุงเนนใหผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ
ทักษะชีวิต ทักษะการเปนผูนํา และทักษะการนําไปสูการสรางนวัตกรรม กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนิเทศการศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใหผูบริหารและครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในดาน
การบริหารจัดการ ดานหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ
ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาจึงมีความสําคัญตอการ
พัฒนาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ฯ เปน
อยางยิ่ง และควรใหมีการสรุปผลการนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพื่อ
รายผลการนิเทศตลอดระยะเวลาที่ผานมาใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบและสรางความเขมแข็งการนิเทศใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาประเทศไทย ๔.๐ ตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่ อสรุ ป รายงานผลการดํ า เนิน งานนิเทศ ติดตาม ตามโครงการยกระดับ คุณ ภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 256๓ ประจําภาคเรียนที่ 1/2563
2.2 เพื่อเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
256๓ – ๒๕๖๔
2.3 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหผูบริหารและคณะครูที่ประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
๓. เปาหมาย
3.๑ เชิงปริมาณ
3.1.๑ จัดประชุม สรุป รายงานผลการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.๑.2 โรงเรียนกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การยกระดับคุณภาพผูเรียน
โดยใชหองเรียนเปนฐานดวยเทคนิค Coaching & Mentoring
3.1.3 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดไดรับการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
3.1.4 ผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนเขารวมการประชุมฯ

๑๔๑
3.๒ เชิงคุณภาพ
3.๒.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ไดรับการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวัดและ
ประเมินผลในระดับชั้นเรียน
3.๒.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนวัตกรรมการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนโดยใชหองเรียน
เปนฐานดวยเทคนิค Coaching & Mentoring
3.2.3 ผูบริหารและคณะครูมีขวัญและกําลังใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู
2 กิจกรรมประชุม สรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ธันวาคม 25๖๓ –
นางพรรณี กันใหม
กุมภาพันธ 25๖๔
กรกฎาคม 2564 –
กันยายน 25๖๔

นางพรรณี กันใหม

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ ๑
จัดทําเกียรติบัตรสําหรับครูที่มีผลการพัฒนาการเรียน
การสอน ปการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันครู
-คาจัดทําโล และเกียรติบัตร (20 อัน x 1,000 บาท)
+ (60 อัน x 300 บาท) = 38,000 บาท
2 กิจกรรมที่ ๒
๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ
-คาอาหาร (70 คน x 80 บาท x 2 วัน)
= 11,200 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (70 คน x 35 บาท x 2
มื้อ x 2 วัน) = 9,800 บาท

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
38,๐๐๐

21,๐๐๐

รวม
38,๐๐๐

21,๐๐๐

๑๔๒
๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ (ตอ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

2. ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู
เพื่อสรุปรายงานผล
-คาอาหาร (1,100 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
= 176,000 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (1,100 คน x
35 บาท x 2 มื้อ) = 77,000 บาท
-คาจัดทําเอกสารสรุปรายงานผล = 3,000 บาท
๓. จัดทําเกียรติบัตรสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปการศึกษา ๒๕๖๓
-คาจัดทําโล และเกียรติบัตร (20 อัน x 1,000 บาท)
+ (50 อัน x 300 บาท) = 35,000 บาท
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทาง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ประสบผลสําเร็จ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการระหวางกัน
6.2 รอยละ 100 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ไดรับ
การนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน
6.3 รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีนวัตกรรมการนิเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพผูเรียนโดยใชหองเรียนเปนฐานดวยเทคนิค
Coaching & Mentoring

ตอบ
แทน

-

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
๒53,๐๐๐

รวม

3,000

๒56,
๐๐๐

35,๐๐๐

35,๐๐๐

๒74,๐๐๐ 76๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐

วิธีการประเมิน
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

การบันทึกการนิเทศ

แบบบันทึกการนิเทศ

การรายงานผล
การนิเทศ

แบบรายงานผล
การนิเทศ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูบริหารและคณะครูในสังกัดไดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 ไดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
7.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ไดรับการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวัดและประเมินผล
ในระดับชั้นเรียน
7.4 ผูบริหารและคณะครูมีขวัญและกําลังใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

๑๔๓
หนาอนุมัติ
ความเห็นของผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕64
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(นายสมพงศ พรมจันทร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖

ภาคผนวก

๑๔๔

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ที่ 252/๒๕๖3
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
........................................................
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๖ กําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีหนาที่ดําเนินการให
เป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และใหมีอํานาจหนาที่ตามขอ ๖ (๑) โดยมีหนาที่ในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนาและ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่นประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕60-๒๕79) กําหนด
กรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขอ ๔ (๑) ใหเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุมจังหวัด นั้น
เพื่ อ อนุ ว รรตน ใ ห เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎกระทรวง และกรอบแนวทางในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕60-๒๕79) ดังกลาว สํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จึ งแต งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิ บัติการ ประจําป
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนาที่ใหคําแนะนํา เสนอแนะ ใหคําปรึกษา และแกไขปญหา ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ประกอบดวย
๑) นายสมพงศ
พรมจันทร ผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒) นายชาญชิต
ทัพหมี
รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
รองประธาน
กรรมการ
3) นายพิทูรย
ปญญาศรี
รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
กรรมการ
4) นายจิรเมธ
จันทบูรณ รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
กรรมการ
5) นางสาวพิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ใหสอดคลองกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการที่ใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
๑) นายสมพงศ
พรมจันทร
ผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒) นายชาญชิต
ทัพหมี
รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
รองประธานกรรมการ
3) นายพิทูรย
ปญญาศรี
รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
กรรมการ
4) นายจิรเมธ
จันทบูรณ
รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
กรรมการ

๑๔๕
5) นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นางสาวเกษแกว ปวนแดง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นางทองสุข
ปยะวงษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นางสาวเรณู
อุตรชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรรมการ
9) นางสมพร
รุจิเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10) นางสาวดากานดา วงศพิพัฒนทวีป นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการ
11) นางจรรยา
มีสิมมา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
12) นางเตือนใจ
ณ รังษี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
13) นางพรรณี
กันใหม
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
14) นางสาวธนพร
มาใหม
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
15) นางศิรภัสสร
ศิริอางค
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
16) นางสาวนันทยา วงศชัย
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
17) นางหนึ่งฤทัย
ชัยดารา
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
18) นางสาวกัลยา
วงศวรรณ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
19) นางสาวภาวิณี
คําแผน
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
20) นางวัฒนา
ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
21) นายกฤชพล
ธีระเขมรักษ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
22) นายเทพฤทธิ์
เยียรยงค
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กรรมการ
23) นางสาวณัฐชา
ทองตะเภา
นักประชาสัมพันธปฏิบตั ิการ
กรรมการ
24) นายเกรียงไกร
ปุกไชยโย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
25) นางสาวพิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
26) นางสาวสิริลักษณ ศรีมณี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๓. คณะกรรมการรวบรวมขอมูล และเอกสาร มีหนาที่รวมรวบ จัดเตรียมขอมูล เอกสาร ที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ประกอบดวย
๑) นายชาญชิต
ทัพหมี
รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวพิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
๓) นายเทพฤทธิ์
เยียรยงค
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กรรมการ
๔) นายเกรียงไกร
ปุกไชยโย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
๕) นายกิตติวัฒน
ใจยา
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
๖) นายอํานาจ
กิจเดช
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
7) นางสาวธัญญา
อุดดง
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
8) นางสาวสิริลักษณ ศรีมณี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.๒๕๖3

(นายสมพงศ พรมจันทร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

