คำนำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖5 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชี ย งใหม่ เขต ๖ ได้ จั ด ท ำขึ้ น ตำมหลั ก กำรและวิ ธี ก ำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรทุ ก ขั้ น ตอน และในเอกสำร
แผนปฏิบัติกำรฉบับนี้ได้บรรจุสำระสำคัญประกอบด้วย ภำรกิจอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่ตั้งและพื้น ที่ใ นควำมรั บ ผิ ดชอบ ข้อมูล ด้ำนปริ มำณ ผลกำรดำเนิ น งำนที่ผ่ ำนมำทั้งด้ำ นคุณภำพกำรจั ด
กำรศึกษำ ด้ำนสิ ทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำและด้ำนประสิทธิภำพกำรบริห ำรจั ดกำร ทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ จุดเน้นกำรดำเนินงำน แผนกำรจัดสรรงบประมำณ ประกอบด้ว ย งบประจำสำหรับกำรบริหำร
จัดกำรภำยในสำนักงำนและโครงกำรกิจกรรมตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รวมทั้งแนวปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งหวังให้แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖5 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนที่เป็นไปตำมหลักประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำม
คุ้มค่ำ จึงขอควำมร่วมมือบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน โครงกำร กิจกรรมที่
กำหนดไว้ในแผนให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖
29 ธันวำคม 2564

สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
ส่วนที่ ๑

สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
 โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
 ภารกิจอานาจหน้าที่
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
 ผลการดาเนินงาน

ส่วนที่ ๒

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
 แผนการปฏิรูปประเทศ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2565)
 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
 แผนปฏิบัติราชการระยะ (2565 – 2563 .ศ.พ) ปี 3
ของกระทรวงศึกษาธิการ
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
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สารบัญ (ต่อ)
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
นโยบายการพัฒนา
นโยบาย
จุดเน้นพิเศษเพื่อการบริหารคุณภาพของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ความเชื่อมโยงของนโยบาย
ส่วนที่ ๓

โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
 รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖5
 หลักเกณฑ์ในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖5
 รายการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
โครงการพัฒนาตามนโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๖5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
 กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
โครงการพัฒนาตามนโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๖5 (รายการค่าใช้จ่ายข้อที่ 4)
-จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – พ.ศ. 2566
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
-การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
-การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
-การจัดงานวันครู ประจาปี ๒๕๖5
(1) อาเภอจอมทอง
(2) อาเภอแม่แจ่ม
(3) อาเภอกัลยาณิวัฒนา
-กิจกรรมวันสาคัญ
-การติดตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
-นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

หน้า
48
48
48
48
49
50
54
59
61
62
64
69
73
76
79
82
84
87
90
92

ง
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โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ. ปี ๒๕๖5
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารสานักงาน และบริเวณโดยรอบ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
-พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
-อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขององค์การ
-จัดทาระบบการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2565
-บริหารจัดการขยะ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
-พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ
-จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
-พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
-การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
-ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
-ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
-เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 100%
-พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม ปีงบประมาณ 256๕
-แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เสริมสร้างความรู้และพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
-พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
หน้าอนุมตั ิ
ภาคผนวก
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 171
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
173
คาสั่งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จ

สารบัญตาราง
ตารางที่
ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

๑ แสดงข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4
๒ แสดงจานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
๒.๑ ข้าราชการ
๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว
๓ แสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๔ แสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จาแนกตามตาแหน่ง ระดับตาแหน่งวิทยฐานะ และเพศ
๕ แสดงอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
พนักงานราชการ (ตาแหน่งครู) และครูอัตราจ้าง
๖ การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
๗ แสดงจานวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจานวนนักเรียน
๘ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มีจานวน ๑๒ เครือข่าย
๙ แสดงจานวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น/ช่วงชั้น
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สารบัญภาพ
แผนภูมิที่
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แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
2 แสดงร้ อ ยละนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลคะแนนจ าแนกตามระดั บ จาก ผลการประเมิ น
ความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
3 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
4 แสดงร้อยละนักเรียนที่มีผลคะแนนจาแนกตามระดับจากผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
6 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
7 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
8 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้น มั ธ ยมศึกษาศึก ษาปี ที่ ๓ ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓
10 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
1
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๑

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน

๒
ส่วนที่ ๑
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์
๑. สภาพภูมศิ าสตร์
ที่ตงั้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๑๕ ตาบลข่วงเปา
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๖๐ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ปรับปรุงแก้ไขกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและจั ดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศใต้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร
แยกเข้าถนนสาย ๑๐๐๙ จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบ้านโฮ่ง และอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๒. สภาพภูมปิ ระเทศและพืน้ ที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงบนเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งมีดอยอินทนนท์ที่เป็นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย
อยู่ในพื้นที่โดยเทือกเขาถนนธงชัยทอดยาวจากอาเภอกั ลยาณิวัฒนา (จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอาเภอ
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒) ทอดยาวผ่านอาเภอแม่แจ่ม และอาเภอจอมทอง สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่
ราบลุ่มเชิงเขาริมฝั่งแม่น้าปิง แม่น้าแม่กลาง และแม่น้าแม่แจ่ม ที่เป็นแหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่
ได้แก่ ไร่ผักตามฤดูกาล พืชสวน ได้แก่ ลาไย ไม้เมืองหนาวในพื้นที่สูง และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็นบริเวณที่อยู่
อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่

๓
๓. สภาพการคมนาคม
มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอและจังหวัด รวมทั้งเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อภายใน
ตาบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๘ จากจังหวัดเชียงใหม่ – แยกดอยอินทนนท์ ระยะทาง
๕๕ กิโลเมตร
๒. ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๐๙ จากสามแยกถนนสาย ๑๐๘ (จอมทอง) –
ดอยอินทนนท์ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ระยะทาง
๓.๕๐ กิโลเมตร
๔. ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ อากาศมรสุ มเมืองร้ อน ช่ว งเดือนพฤษภาคม – กันยายน มีฝ นตกชุก ช่ว งเดือ น
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวและแห้งแล้ง อุณหภูมิประมาณ ๙.๗ องศา สูงสุดประมาณ ๓๙.๖ องศา
๕. ประชากร
ประชากรทั้ง ๓ อาเภอ มีจานวน ๑39,036 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) เป็นชนเผ่า
ร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย เผ่ากระเหรี่ยง ม้ง ลีซอ ลั๊วะ และชาวพื้นเมือง ปัจจุบันมีจานวนนักเรียนตามข้อมูล
๑๐ พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งสิ้นจานวน 13,879 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ : ๒๕๖4)

๔

โครงสร้างสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการเขต

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุม่ กฎหมายและคดี

รองผู้อานวยการเขต

กลุม่ อานวยการ

กลุม่ บริหารงานบุคคล

กลุม่ บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุม่ นโยบายและแผน

กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุม่ ส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุม่ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

๕
ภารกิจอานาจหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๓๖ และมาตรา๓๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
แบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดอานาจหน้าที่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังต่อไปนี้
๑. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ
รวมทั้งกากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ด้านการศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

๖
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ดังแสดงในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4
รายการ
๑. สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชม. ๖ แยกเป็น
-โรงเรียนระดับประถมศึกษา
58
โรงเรียน
-โรงเรียนขยายโอกาส
28
โรงเรียน
๒. ห้องเรียน
-ก่อนประถมศึกษา
194 ห้อง
-ประถมศึกษา
645 ห้อง
-มัธยมศึกษาตอนต้น
96
ห้อง
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
12
ห้อง
๓. นักเรียน
-ก่อนประถมศึกษา
2,459 คน
-ประถมศึกษา
9,636 คน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
1,649 คน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
135 คน
๔. นักเรียนพิการเรียนรวม
๕. นักเรียนด้อยโอกาส
๖. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านจริงใน
สถานศึกษาสังกัดสพป.ชม ๖
-ผู้บริหารสถานศึกษา
74 คน
-ครูผู้สอน
871 คน
-พนักงานราชการ
49 คน
-ครูอัตราจ้าง
172 คน
-ลูกจ้างประจา
19 คน
-ลูกจ้างชัว่ คราว (นักการภารโรง)
28 คน
หมายเหตุ มีสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ดังนี้
-สพม.
๓
-สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๑
-สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๗
-สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๒
-สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑

12

สาขา

จานวน/หน่วย
86 โรงเรียน 12 สาขา
947 ห้องเรียน

13,879 คน

619 คน
10,696 คน
คน

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

มีนักเรียน 3,644 คน
มีนักเรียน 915 คน
มีนักเรียน 1,526 คน
มีนักเรียน 219 คน
มีนักเรียน 1,039 คน

หมายเหตุ –ข้อมูลนักเรียนจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
-ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
-ข้อมูลครูกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑) ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
-ข้อมูลนักเรียนจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

๗
ตารางที่ ๒ แสดงจานวนบุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
๒.๑ ข้าราชการ
จานวนผู้ปฏิบตั งิ าน
วุฒกิ ารศึกษา
ส่วนราชการภายใน
กรอบ
ต่ากว่า
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
อัตรากาลัง ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
รวม
เอก
โท
ตรี
ตรี
ผู้อานวยการ
1
1
1
รองผู้อานวยการ
3
1
2
3
กลุ่มอานวยการ
6
5
5
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9
3
2
5
กลุ่มนโยบายและแผน
6
3
2
5
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
2
5
7
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6
1
3
4
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19
2
8
10
การจัดการศึกษา
2
1
1
2
หน่วยตรวจสอบภายใน
2
1
1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
1
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาครูและ
1
1
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
1
1
รวมทัง้ สิน้
66
4
23
19
46
หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
แสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา ที่ปฏิบัติงานจริงในกลุ่ม
-จานวนบุคลากรรวมพนักงานราชการ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน ๒ คน
-จานวนบุคลากรรวมพนักงานราชการ ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 1 คน
-จานวนบุคลากรรวมพนักงานราชการ ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จานวน 1 คน
-จานวนบุคลากรรวมศึกษานิเทศก์ช่วยราชการ (สพป.กาญจนบุรี เขต 2)
ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จานวน 1 คน
-จานวนบุคลากรรวมนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษไปช่วยราชการ (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
ในกลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน 1 คน

๘
ตารางที่ ๒ แสดงจานวนบุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราว
จานวนผู้ปฏิบตั งิ าน
วุฒกิ ารศึกษา
ส่วนราชการภายใน
ต่ากว่า
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
เอก
โท
ตรี
ตรี
กลุ่มอานวยการ
2
9
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3
กลุ่มนโยบายและแผน
2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
2
1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
1
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
กลุ่มกฎหมายและคดี
รวมทัง้ สิน้
11
10
หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

รวม
11
3
2
3
1
1
21

ตารางที่ ๓ แสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ที่
รายการ
จานวน (คน)
๑ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
74
2 ครู
871
3 พนักงานราชการ
49
4 ครูอัตราจ้าง
172
5 ลูกจ้างประจา
19
6 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
28
รวม
1,213
หมายเหตุ ข้อมูลข้าราชการครูจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

๙
ตารางที่ ๔ แสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จาแนกตามตาแหน่ง ระดับตาแหน่งวิทยฐานะ และเพศ
ตาแหน่ง

วิทยฐานะ
-

๑. ผูอ้ านวยการโรงเรียน

รับเงินเดือน

ตาแหน่ง

ในอันดับ

รวม

ชาย

หญิง

คศ.๑

คศ.๑

-

-

-

คศ.๒

11

9

2

คศ.๓

5

3

2

คศ.๓
คศ.๔

51
7

43
7

8
-

คศ.๔

-

-

-

คศ.๕

-

-

-

ผู้อานวยการชานาญการ

คศ.๒

ผูอ้ านวยการชานาญการ
พิเศษ

คศ.๓

ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

คศ.๔

ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.๕

คศ.๕

-

-

-

-

คศ.๑

คศ.๑

-

-

-

รองผู้อานวยการชานาญการ

คศ.๒

คศ.๒

4

1

3

คศ.๓

-

-

-

รองผู้อานวยการชานาญการ
พิเศษ

คศ.๓

คศ.๓

5

2

3

คศ.๔

-

-

-

คศ.๔

-

-

-

คศ.๕

-

-

-

คศ.๑

271

82

189

คศ.๒

160

57

103

คศ.๓

8

2

6

คศ.๓

180

53

127

คศ.๔

23

9

14

คศ.๔

-

-

-

คศ.๕

-

-

-

๒. รองผูอ้ านวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

คศ.๔

-

คศ.๑

ครูชานาญการ

คศ.๒

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.๓

ครูเชี่ยวชาญ

คศ.๔

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.๕

คศ.๕

-

-

-

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

-

-

-

862

305

557

3. ครู

4. ครูผชู้ ่วย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(คน)

ระดับ

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

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

ข้าราชการครูฯ

ครูอัตราจ้าง

พนักงาน
ราชการ

เงินงบประมาณ

(ตาแหน่งครู)

(งบดาเนินงาน)

เงินนอก
งบประมาณ

จานวนตาแหน่งทั้งหมด

926

49

200

107

จานวนตาแหน่งที่มีคนครอง

862

49

200

107

จานวนตาแหน่งที่ไม่มีคนครอง

64

-

-

-

หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
ตารางที่ ๖ การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
ระดับการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
รวม

ชาย

หญิง

ปริญญาเอก

1

-

1

ปริญญาโท

309

134

175

ปริญญาตรี

868

305

563

-

-

-

ต่ากว่าปริญญาตรี

รวม
1,178
439
739
หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.เชียงใหม่ เขต ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
ตารางที่ ๗ แสดงจานวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจานวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
จานวนนักเรียน
ขนาดที่ ๑
๑-๑๒๐
43
ขนาดที่ ๒
๑๒๑-๒๐๐
32
ขนาดที่ ๓
๒๐๑-๓๐๐
6
ขนาดที่ ๔
๓๐๑-๔๙๙
1
ขนาดที่ ๕
๕๐๐-๑,๔๙๙
3
ขนาดที่ ๖
๑,๕๐๐-๒,๔๙๙
1
รวม
86
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

จานวนโรงเรียน
โรงเรียน 10
โรงเรียน
2
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน 12

สาขา
สาขา

สาขา

๑๑
ตารางที่ ๘ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มีจานวน ๑๒ เครือข่าย
ชือ่ กลุม่ เครือข่าย

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

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ตารางที่ ๙ แสดงจานวนนักเรียน แยกตามระดับชัน้ /ช่วงชัน้
อ. ๓ ขวบ
อ. ๒
อ. ๓
รวมก่อนประถม
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
รวมช่วงชัน้ ที่ ๑
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
รวมช่วงชัน้ ที่ ๒
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวมช่วงชัน้ ที่ ๓
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวมช่วงชัน้ ที่ ๔

ระดับชัน้

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

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

จานวนนักเรียน สังกัดสพป. เชียงใหม่ เขต ๖ (คน)
79
1,036
1,344
2,459
1,622
1,680
1,658
4,960
1,696
1,474
1,506
4,676
536
536
577
1,649
33
56
46
135
13,879

๑๒
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานด้านคุณภาพ
การดาเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๓ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ด้านความสามารถด้านวิชาการของผู้เรียน ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดจากผลการทดสอบและการประเมินจากแบบทดสอบที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน ได้แก่ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่๑
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) และนาผลการประเมินและผลการ
ทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด และเพื่อนาผล
การสอบและผลการดาเนินงานด้านคุณภาพไปใช้ในการกาหนดนโยบายการศึกษาในระดับชาติ ระดับเขตพื้ นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศ
5.96 และ 5.80 ตามลาดับ โดยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 68.18
ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้ เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.06 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถทั้ง ๒ ด้าน
คือ 67.12 โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 256๒ – 256๓ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้งสอง
ด้านเพิ่มขึ้น 2.20 นาเสนอด้วยแผนภูมิ ดังนี้
แผนภูมิที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

และเมื่ อ พิ จ ารณาร้ อ ยละนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลคะแนนจ าแนกตามระดั บ คุ ณ ภาพจากผลการประเมิ น
ความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ผลการประเมินความสามารถทั้ง ๒ ด้านอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก ร้อยละ 70.83 ระดับดี ร้อยละ 25.00 และระดับพอใช้ ร้อยละ 4.16 นาเสนอด้วยแผนภูมิ
ดังนี้

๑๓
แผนภูมิที่ ๒ แสดงร้อยละนักเรียนที่มีผลคะแนนจาแนกตามระดับจากผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รวมความสามารถทั
้ง ๒ ด้าน
(การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง)
0

4.16
25.00

ดีมาก
ดี
70.83

พอใช้
ปรับปรุง

ที่มา : รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา ๒๕6๓
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ผลการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับ เขตพื้น ที่การศึกษา โดยความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละต่ากว่ า
ระดับประเทศ 0.31 และ 2.12 ตามลาดับ โดยความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ
45.34 ส่ ว นความสามารถด้ านคณิ ตศาสตร์ มี คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 40.16 และมี คะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละ
ความสามารถทั้ง ๒ ด้าน คือ 42.75 โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 256๒ – 256๓ พบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้งสองด้านลดลง 1.32 นาเสนอด้วยแผนภูมิดังนี้
แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

๑๔
และเมื่อพิจารณาร้อยละนักเรียนที่มีผลคะแนนจาแนกตามระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ผลการประเมินความสามารถทั้ง ๒ ด้านอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
ร้อยละ 11.43 ระดับ ดี ร้ อยละ 22.14 และระดับ พอใช้ ร้อยละ 43.95 และระดับ ปรั บ ปรุ ง 22.47
นาเสนอด้วยแผนภูมิดังนี้
แผนภูมิที่ ๔ แสดงร้อยละนักเรียนที่มีผลคะแนนจาแนกตามระดับจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓

ที่มา : รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น (NT) ปี ก ารศึก ษา ๒๕6๓ กลุ่ ม งานวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษากลุ่มนิเทศ ติ ดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :
O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 0.03 และ ๐.31 ตามลาดับ โดยกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ที่ มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละสู งสุ ด คือ ภาษาไทย (๕๖.๒๓) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ (39.09) และ
ภาษาอังกฤษ (37.09) ตามลาดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด (๒๘.๑๘)
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 256๒ – 256๓ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 10.17, ๙.04 และ ๕.๑๓ ตามลาดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มคี ะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 1.71 นาเสนอด้วยแผนภูมิดังนี้

๑๕
แผนภูมิที่ ๕ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

และเมื่ อพิ จารณาร้ อยละนั กเรี ย นที่ไ ด้ คะแนน ร้ อยละ ๕๐ ขึ้น ไปจากการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีร้อยละนักเรียนที่ได้คะแนน ร้อย
ละ ๕๐ ขึ้น ไปมากที่สุ ด รองลงมาคือ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ และคณิ ตศาสตร์
ตามลาดับ นาเสนอด้วยแผนภูมิดังนี้
แผนภูมิที่ ๖ แสดงร้ อยละนั กเรี ยนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้น ไปจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :
O-NET) ชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละต่ากว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ ภาษาไทย
(48.71) รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ (28.30) และวิทยาศาสตร์ (28.12) ตามลาดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด (19.93) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 256๒ – 256๓
พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 0.94, 1.40
และ 0.15 ตามล าดับ ส่ว นกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มี คะแนนเฉลี่ยร้ อยละเท่ากัน นาเสนอด้ว ย
แผนภูมิได้ดังนี้
แผนภูมิที่ ๗ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

และเมื่ อพิ จารณาร้ อยละนั กเรี ย นที่ไ ด้ คะแนน ร้ อยละ ๕๐ ขึ้น ไปจากการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีร้อยละนักเรียนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้น
ไปมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ ส่วนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่มีร้อยละนักเรียนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป นาเสนอด้วยแผนภูมิดังนี้
แผนภูมิที่ ๘ แสดงร้ อยละนั กเรี ยนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้น ไปจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาศึ ก ษาปี ที่ ๓ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศ
ทุกกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ โดยกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละสู งสุ ด คือ ภาษาไทย (๓๕.๕๗)
รองลงมาคือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๓๒.๗๐) และวิทยาศาสตร์ (2๗.๔๙) ตามลาดับ
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด (๑๙.๘๑) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา
256๒ – 256๓ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด คื อ ภาษาไทย (๕.๘๖) รองลงมาคื อ คณิ ต ศาสตร์ (๕.๑๐) และ
วิทยาศาสตร์ (๓.๓๖) ตามลาดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
(๑.๘๙) นาเสนอด้วยแผนภูมิได้ดังนี้
แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

และเมื่ อพิ จารณาร้ อยละนั กเรี ย นที่ไ ด้ คะแนน ร้ อยละ ๕๐ ขึ้น ไปจากการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีร้อยละนักเรียนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ไม่มีร้อยละนักเรียนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป นาเสนอด้วย
แผนภูมิดังนี้
แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้คะแนน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาศึ ก ษาปี ที่ ๖ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๘

ที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕6๓
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

๑๙
ด้านโอกาสทางการศึกษา
ตารางอัตราการเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 – 2563
ปีการศึกษา
นักเรียนจบชัน้ ป.6
เรียนต่อ ชัน้ ม. 1
2560
688
688
2561
655
655
2562
1,446
1,446
2563
1,416
1,416

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ตารางอัตราการเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 – 2563
ปีการศึกษา
นักเรียนจบชัน้ ม.3
เรียนต่อ ม.4/เทียบเท่า
ร้อยละ
2560
604
563
93.21
2561
610
554
90.82
2562
622
586
94.21
2563
638
580
90.90
ตารางอัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 – 2563
ปีการศึกษา
จานวนนักเรียน
ออกกลางคัน
2560
13,883
5
2561
14,031
11
2562
13,912
4
2563
14,004
0

ร้อยละ
0.04
0.08
0.03
0

๒๐
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการดาเนินงานด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ดังนี้
ที่

รายการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ผล
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
92.35
A

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
ผล
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
82.20
B

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
ผล
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
96.36
AA

1 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท. ออนไลน์ (ITA Online)
2 การประเมินผลการบริหารและ
3
ดี
3
ดี
N/A
ดีมาก
การจัดการศึกษาของสพท.
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3 การประเมินส่วนราชการตาม
89.17 ระดับ 84.03 ระดับ 80.53 ระดับ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการ KRS
ขั้นสูง
ขั้นสูง
ขั้นสูง
4 การประเมินผลการบริหารจัด
4.31
ดีเยี่ยม
3.22
ดี
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์
ของสพฐ. ARS
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี/้ ประเด็นการ
ระดับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
พิจารณา
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.)
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0
ของ กพร. สพฐ.)
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 สานักงานเขตพื้นที่
กระบวนการส่ งเสริ มสนั บ สนุ นการพัฒ นางานขาดความชัดเจน
การศึกษามีผลงานที่แสดง
ไม่ ส ะท้ อ นสภาพปั ญ หาขององค์ก ร ไม่ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม งานและ
ความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ส่วนมากเป็นงานประจา ดังนั้น ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่ม/
ปรับปรุง หน่ ว ย เห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นางานอย่ า งสม่ าเสมอ หา
รูปแบบหรือวิธีการทางานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทั้งภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่
สอดคล้องและเหมาะสม

๒๑
(ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี/้ ประเด็นการ
พิจารณา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

ดีเยีย่ ม

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีคุณภาพตามหลักสูตร
ประกอบด้วย

1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ประชากรวัยเรียน
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้
ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ ประกอบด้วย

1) จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น ป.1
2) อัตราการออกกลางคันลดลง
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของ
ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 /ม.3 /ม.6
4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มคี วาม
ต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส และ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีความรู้และทักษะพืน้ ฐาน
ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในสาย
อาชีพ

ดีมาก

ดีมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการส่งเสริ ม สนั บสนุ น
กากับ ติดตามได้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด และสะท้อน
สภาพปั ญ หา พร้ อ มทั้ ง มี โ ครงการ กิ จ กรรม กระบวนการ
ด าเนิ น งานที่ พั ฒ นางานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในสั งกัด มีการสร้ างความตระหนั กให้ กับ ผู้บ ริห าร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรบริหารจัดการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ ชั ด เจน ครอบคลุ ม ทุ ก ช่ ว งวั ย
สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยจัดให้มีโครงการ กิจกรรม การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ได้ตาม
เป้ า หมาย ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย น การสอนด้ ว ย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับการเรียนรู้ ของผู้เรียน
จนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ควร
ส่งเสริม สนับสนุน การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติของการเรียนรู้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ เ รี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ ทั่ ว ถึ ง ชั ด เจน และ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้เรียนปกติ
และกลุ่ มผู้ เรียน ที่มีความต้องการพิเศษ ส่ งผลให้ผู้ เรียนได้รั บ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่ าเทียม มีการศึกษาต่อที่
สูงขึ้น และมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการนาไปใช้ประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดทา
ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ ป็ น ระบบ เที่ ย งตรง ตรวจสอบง่ า ย
ครอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ าหมาย และสามารถน ามาใช้ป ระกอบการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๒
(ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี/้ ประเด็นการ
ระดับ
พิจารณา
คุณภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสานักงาน
ปรับปรุง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจใน
การบริหาร และการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้ บริการ
ดีเยีย่ ม

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา ควรมีการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นให้
บุคลากร ของเขตพื้นที่การศึกษาในทุกระดับ เสนอผลงานเข้ารับ
การประเมิ น ครอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ า หมาย มี แ นวทางการสร้ า ง
แรงจูงใจ รวมทั้งควรมีการพัฒ นาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้
ความเข้าใจและรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง สอดคล้ องกับ ความ
ต้องการ และความจาเป็นของพื้นที่ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ค วามตระหนั ก และเห็ น
ความสาคัญในการพัฒนางาน โดยประชาสั มพันธ์ให้กับผู้ที่มารับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การบริ หารจั ดการทั้ ง 4 ด้ าน เพื่ อ น าข้ อ เสนอแนะ และความ
คิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ควรใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการแสวงหาจุดเด่น
จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ที่สะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง

ดีมาก

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
(ผลการดาเนินงานตามระดับคุณภาพ)
กลยุทธ์/ตัวชีว้ ดั

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงของสังคมและของประเทศชาติ
ตัวชีว้ ดั ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคมุ้ กันพร้อมรับมือ
ร้อยละ 85
กับการเปลีย่ นแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วดั ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
ร้อยละ 80
สติปัญญา
ตัวชี้วดั ที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 ขึ้นไป (เก็บเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ตัวชีว้ ดั ที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ร้อยละ 70
ระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วดั ที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100
ที่กาหนด

ผลการ
ประเมิน
ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

๒๓
(ต่อ)
กลยุทธ์/ตัวชีว้ ดั

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ประเมิน

ตัวชี้วดั ที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ร้อยละ 100
บรรลุ
ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ตัวชี้วดั ที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะหรือทักษะอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วดั ที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ร้อยละ 80
บรรลุ
ตัวชี้วดั ที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร้อยละ 80
บรรลุ
ตัวชี้วดั ที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วดั ที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน
ร้อยละ 100
ไม่บรรลุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วดั ที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา
ร้อยละ 100
บรรลุ
2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วดั ที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา
ร้อยละ 100
2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
ตัวชี้วดั ที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา
ร้อยละ 78
2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ตัวชีว้ ดั ที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ร้อยละ 80
บรรลุ
และสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลยุทธ์ที่ 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลจากสานัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

๒๕
ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงใหม่ เขต 6 ได้ด าเนิ น การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนานโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
-พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
-คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546
-ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
-แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
-แผนการปฏิรูปประเทศ
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
-แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
-นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
-นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
-แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
-แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทา – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1) ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

๒๖
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฎิเสธสิ่งที่ผิด – สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น
และมีงานทาในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสในการทา
หน้าที่เป็นพลเมืองดี
3) การเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่น งานอาสาสมัครงาน
บาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณสุข ให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร
(ที่มา : https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนรวมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึ กษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ การดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รั บการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน

๒๗
คาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จดั การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ได้กาหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
มีการกาหนดในมาตรา 9 ให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและการ
กาหนดแผนปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้อ งใช้ ในการดาเนิ น การของแต่ล ะขั้น ตอน เป้ า หมายของภารกิ จ ผลสั มฤทธิ์ ข องภารกิจ และตั ว ชี้ วั ด
ความส าเร็ จ ของภารกิจ และในมาตรา 20 เพื่อ ให้ ก ารปฏิบั ติ ร าชการภายในส่ ว นราชการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย แผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีภารกิจเกี่ยวกับการ
จัด และส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
(1) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรการจัดตั้งจัดสรร
ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
(5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครับ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดย
มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยื น เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

๒๘
ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่ งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1)
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12) การพัฒนการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จั ดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริ ก ารประชาชนและประสิ ทธิ ภ าพภาครั ฐ 21) การต่อ ต้านการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรปู ประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
โดยการปฏิรู ป ประเทศต้องดาเนิ น การเพื่อให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามที่บั ญญัติไว้ในรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ว ย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 12 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง
ได้แก่ 1)การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบ

๒๙
ทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานการสร้างงาน 5) การปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสภาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เป็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคน
ให้ มีส มรรถนะในการทางานที่ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของตลาดงาน และการพัฒ นาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริ บทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของ
โลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศสามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6
ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่ว งวัย และการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ 4) การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึ ก ษา 5) การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม 6) การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาไว้
23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) เป็นนโยบายและแผน
หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อ
ธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
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ดาเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ ในการจั ด ทาแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แผนนิ ติบั ญญั ติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
มนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนา
ระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนี
เข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทาง
ทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซ
เบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษา
ความมั่นคงด้านอาหารและน้า 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
และหมวด 6 แนวนโยบายแห่ งรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 - 2580 โดยได้กาหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่ว น 12
เรื่อง ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ด้าน
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
นโยบายที่ 3 การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
นโยบายที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก
ช่วงวัยสาหรับศตวรรษที่ 21
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
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8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
8.5.3 สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้า ทางการศึกษา
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง
8.7 จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
นโยบายที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
นโยบายที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
นโยบายที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
นโยบายที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
นโยบายที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
นโยบายที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
นโยบายที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
นโยบายที่ 12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๓๒
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้ว ยความมั่น คง เพื่อ ให้ ทุกส่ ว นราชการในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการจั ดท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ งมี ส าระส าคั ญ 5 เรื่ อง ได้ แก่ 1) การจั ดการศึ กษาเพื่ อความมั่น คงของสั ง คมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กาหนไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห าร
กิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกส่ ว นราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา
การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่ว งชีวิต และนโยบายเร่ งด่ว น เรื่ องการเตรี ยมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยั งสนับ สนุ นการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้า งความเชื่อมั่น
ให้ กั บ สั ง คม และผลั ก ดั น ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

๓๓
1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากาลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้า นการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา
2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกาลังสอง
(Thailand Education Eco – System : TE S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทางานทุกภาคส่วน
จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล
การนาข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform (4) e-book
(5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management และ
(7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet)
2) การจัดการองค์ความรู้และยกระดั บทักษะที่จาเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital
Literacy สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding
เป็นต้น
3) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จาเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย (1) ผู้อยู่
ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ
(4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่
(Digital Disruption) โดยเน้ น เพิ่ มบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้ านอาชี ว ศึก ษากั บ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา
5) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
-การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... และมีการททวน จัดทา แก้ไข และปรับปรุ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
-การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

๓๔
-การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
-การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ อไม่ให้ เกิด ความซ้าซ้ อนในการจั ดฝึ กอบรมให้ แต่ล ะกลุ่ มเป้ าหมาย และใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ
7) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัด
สานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนิ น การผลิ ตสื่อและจัดทาเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผ ลงาน
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
9) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
10) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
11) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
13) การศึกษายกกาลังสอง โดย
-พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทาหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC)
-จั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.deep.g.o.th โดยปลดล็ อ กและเปิ ด กว้ า งให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform :
DEEP)
-ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
-จัดทา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จาเป็น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
-มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทาด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนา (Tailor-made-Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ
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-มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกาลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ
-มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาศู น ย์ ป ระสานงานกลางการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา (TVET
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพั นธุ์ใหม่ รวมถึงการนานวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College)
-มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียน
เพื่อการดารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
-มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน
-สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
-ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. 2562
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสาเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
-ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
-เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
-ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
-ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกาศต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคและข้ อ จ ากั ด ในการ
ดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
-ยกระดั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาค และ
สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมี
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บทบาทภารกิ จ ในการตรวจราชการ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ท ารายงานเสนอต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3. กรณี มีปั ญหาในเชิ งพื้ น ที่ ห รื อ ข้อ ขัด ข้อ งในการปฏิบั ติง าน ให้ ศึก ษา วิ เคราะห์ ข้ อมู ล และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย
ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ

1. จั ดการศึก ษาเพื่อ เสริ ม สร้ างความมั่ น คงของสถาบั น หลั กของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จั ด การศึกษาเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ที่เ ป็ น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ดหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดั บ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology)

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนใน
การศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา และสามารถปรับตัวในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยง พั ฒ นาครู ใ ห้ ทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี เชื่ อมโยงนโยบายด้ านดิจิ ทัล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์
6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้ อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบาย

1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรงอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา

๓๘
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่ งเสริ มการจัดการเรียนรู้ ที่สร้ างสมดุล ทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูป แบบ สามารถปรั บตัวต่อโรคอุบั ติใหม่ โรคอุบั ติซ้า และรองรับ วิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชีว้ ดั
หน่วยนับ
ปี 2565
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
ร้อยละ
85
สร้างภูมิคุ้มกันพร้ อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาการ
ร้อยละ
80
จัดการศึกษาตามบริบท

๓๙
แนวทางการพัฒนา
ที่
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ า ใจแก่ ค รู บุ ค ลากร สพฐ. (ฉก.ชน.) สพฐ.
ทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความ สพท.
(สวก. สอ. สตผ.)
เสี่ยง และดาเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและ รร.
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ สพฐ. (ฉก.ชน.) สพฐ.
ป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความ สพท.
(สวก. สนก.)
รุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การค้ า มนุ ษ ย์ รร.
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่
และโรคอุ บั ติ ซ้ า ตลอดจนพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะ สพฐ. (สวก.)
สพฐ.
อาชี พ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ รองรั บ ภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คามทุ ก สพท.
(สทร. สกก.
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
รร.
ฉก. ชน.)
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ ว ย สพฐ. (สทร.)
สพฐ.
ตนเองที่นาไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อม สพท.
(ศบศ.)
ของครู ผู้ ส อนในการจั ด การเรี ย นสอนออนไลน์ เ พื่ อ ความ รร.
ปลอดภั ย เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย
คุกคาม
ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การ สพท.
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มี รร.
ความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม สพฐ. (ฉก. ชน.)
ทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การ สพท.
แสดงออกที่ ไ ม่ เ หมาะสม พฤติ ก รรมกลั่ น แกล้ ง รั ง แกผู้ อื่ น รร.
(Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ
และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
พัฒนาระบบและรู ปแบบการป้องกันภัยทุกรูป แบบ รวมทั้ง สพฐ. (สพร.)
สพฐ.
เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ สพท.
(สพก. จชต.
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่ รร.
ฉก.ชน.)
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔๐
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชีว้ ดั
หน่วยนับ
ปี 2565
1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ
70
2. จานวนผู้เรี ยนที่เป็ น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง
คน
3, 315, 554
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจาเป็น
3. ร้อยละของผู้ เรี ยนที่ได้รั บ เงิน อุดหนุ น ปั จจั ยพื้น ฐานส าหรั บ
ร้อยละ
20
นักเรียนยากจน
แนวทางการพัฒนา
ที่
1.

2.

3.

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดย สพฐ. (สนผ.)
สพฐ.
การค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
สพท.
(สวก. สศศ.)
(3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจาก รร.
สถานศึกษาระดับ ปฐมวั ยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาขั้ น สพฐ. (สนผ.)
สพฐ.
พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนอย่ า ง สพท.
(สวก. สบว.
ต่อเนื่อง โดยจั ดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน รร.
สมป. ศบศ.
ตามถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษา
สนก. สศศ.
เพื่ออาชีพ
สพก. จชต.)
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการค้นหา เฝ้าระวัง สพฐ. (สนผ.)
ติดตาม และประสานช่ว ยเหลื อ ประชากรวัยเรียนระดับ สพท.
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ อ ยู่ น อกระบบการศึ ก ษาให้ เ ข้ า ถึ ง รร.
การศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของ
แต่ ล ะบุ ค คล และสนั บ สนุ น ให้ มี ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ และ
แนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือ ที่จาเป็นในการป้องกันนักเรียน
ออกจากระบบการศึกษา

๔๑
แนวทางการพัฒนา (ต่อ)
ที่
4.

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สพฐ. (สศศ.)
สพฐ.
สพท.
(สทร. สวก.)
รร.

พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทาง สพฐ. (สทร.)
สพฐ. (สนก.)
การศึกษา
สพท.
รร.
6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส สพฐ. (สนก.)
สพฐ. (สนผ.)
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
สพท.
รร.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
4. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชีว้ ดั
หน่วยนับ
ปี 2565
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ
ร้อยละ
80
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นปฐมวั ย มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
ร้อยละ
80
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ
90
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ร้อยละ
41.33
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

๔๒
ตัวชี้วัด (ต่อ)
ที่

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

5.

ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มั ธ ยม ศึ ก ษา ไ ด้ รั บก าร พั ฒ นา แล ะย กร ะดั บค วา ม รู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ร ะดับ การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้ อยละของสถานศึกษาที่ส อนในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA
ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญา
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
จานวนสถานศึกษาที่ได้รับ การส่ งเสริมสนั บสนุ นการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
90

ร้อยละ

70

ร้อยละ

10

ร้อยละ

10

โรงเรียน

220

6.

7.
8.
9.

แนวทางการพัฒนา
ที่

แนวทางการพัฒนา

คุณภาพผูเ้ รียน
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา
(Multiple Intelligences)
3.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สพฐ.
(ทุกสานัก)
สพท.
รร.

สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.

พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น สพฐ. (สวก.)
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ สพท.
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล และภาษาต่า งประเทศ เพื่ อเพิ่ม ขี ด รร.
ความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทา มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ

หน่วยงานร่วม
-

สพฐ.
(สบว. สมป.
สนก. ศบศ.
ศนฐ.)
สพฐ.
(สบว. สมป.
สนก. ศบศ.
ศนฐ. สทศ.)

๔๓
แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
4. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และด้ า นการเรี ย นรู้ ข อง สพฐ. (สทร.)
สพฐ.
ผู้เรียนที่นาไปสู่ Digital Life & Learning
สพท.
(สวก. สบว.
รร.
ศบศ. สนก.
ศนฐ.)
5. ด าเนิ น การคั ด กรอง/วั ด ความสามารถและความถนั ด ของ สพฐ. (สวก.)
สพฐ.
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีด สพท.
(สนก.)
ความสามารถตามศักยภาพ
รร.
คุณภาพครู
6. ส่ งเสริ ม ให้ ครู ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนและการเรี ยนรู้ สพฐ.
สพฐ.
รูปแบบ Active Learning/Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุก (สวก. สนก.)
(สนก. ศนฐ.)
ระดับชั้น
สพท.
รร.
7. พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษา ให้ มีศั กยภาพในการ สพฐ. (ศบศ.)
สพฐ. (สนก.)
จั ด การเรี ย นการสอนสู่ ก ารเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ มี ค วามรู้ สพท.
ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ แ ละใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล รร.
รวมถึ ง มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในสั ง คมยุ ค ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New
Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
8. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ก าร สพฐ. (สพร.)
สพฐ.
พั ฒ นาตนเองทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารพั ฒ นา สพท.
(กพร. สน. ศบศ.)
รายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง รร.
ตามมาตรฐานนานาชาติ ข องครู มี จ รรยาบรรณ และมี จิ ต
วิญญาความเป็นครู
หลักสูตรและอืน่ ๆ
9. พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย หลั ก สู ต รแกนกลาง สพฐ. (สวก.)
สพฐ. (ศนฐ.)
การศึก ษาขั้นพื้นฐาน และหลั กสูตรสถานศึก ษาบนฐานของ สพท.
สามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education, Competency รร.
Building, Creative Education
10. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวั ด ประเมิ น ผลเพื่ อ การเรี ย นรู้ สพฐ. (สทศ.)
สพฐ. (ศนฐ.)
(Assessment for Learning) ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท สพท.
ของสถานศึกษา โดยให้ มีรู ป แบบวิธีการที่ห ลากหลาย เช่น รร.
การทดสอบด้ ว ยข้ อ สอบปรนั ย และอั ต นั ย การประเมิ น
ภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น
ที่

แนวทางการพัฒนา

๔๔
แนวทางการพัฒนา (ต่อ)
ที่

แนวทางการพัฒนา

11. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการ
จัดการเรียนรวม
12. พั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ เพื่ อ ยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้ เรียน รวมทั้งดาเนิน การให้ มี
การขยายผล
13. สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นแพลตฟอร์ ม ด้ า น
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14. บู ร ณาการการศึก ษาเพื่ อการศึก ษาต่อ ด้า นอาชี พ และการ
ประกอบอาชีพ หรือการมีงานทาตามความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน
15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สพฐ. (สศศ.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สนก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (ศบศ.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สพร.)
สพท.
รร.

หน่วยงานร่วม
สพฐ.
(สนก. ศรต.
สมป. ศนฐ.)
สพฐ.
(สบน. สทศ.)
สพฐ.
(สมบ. ศนฐ.
สนก.)
สพฐ.
(ศนฐ.)

16. สนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการผลิ ต ครู สายสามั ญ
ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ
บริ หารจั ดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา
17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ สพฐ. (ศบศ.)
เป็นเลิศ (HCEC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริ หารจัดการ สพท.
พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
รร.
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

๔๕
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชีว้ ดั

1.

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นดิจิทัล
2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และ
งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในเขตพื้นที่พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ที่
การใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสารสนเทศที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั น สมั ย และเป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งของนั ก เรี ย น และ
ผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อ
ปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิด
เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และ
เฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุก
มิติ
2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก
3. ส่งเสริม การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพทุกระดับ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

สัดส่วน

3:2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

50

หน่วยนับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วม

สพฐ. (สทร.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(สนผ. สพร.
สทศ. สศศ.)

สพฐ. (สทร.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สทร.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(สนผ. สนก.
สทศ. สศศ.)
สพฐ.
(สนก.)

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพืน้ ทีน่ วัตกรรม
4. สนั บ สนุ น การจั ด ท ามาตรฐานส าหรั บ โรงเรี ย นที่ ส ามารถ สพฐ. (สนก.
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ศรต.)
สพท.
รร.

-

๔๖

ที่

แนวทางการพัฒนา (ต่อ)
แนวทางการพัฒนา

5.

พัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานทุกด้านให้ มีค วามพร้ อมในการจั ด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

6.

พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ ให้ มีคุ ณภาพอย่ างยั่ งยื น สอดคล้ อ งกับ บริ บ ทของ
พื้นที่

7.

บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

8.

ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
และพื้ น ที่ พิ เ ศษ อาทิ โรงเรี ย นในโครงการพระราชด าริ
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

9.

สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม ให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ
การบริหารงบประมาณ
11. จั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากรด้ า นการศึ ก ษาในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ตามความต้องการและจาเป็นของผู้เรียน
และสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอานาจ
การบริหารและงบประมาณไปสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยลดกิจกรรมที่ดาเนิน การจากส่ว นกลาง
เน้นกากับทิศทางและติดตามประเมินผล

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สพฐ.
(สอ. สนผ.
สนก.)
สพท.
รร.
สพฐ.
(สนผ. สนก.
ศรต.)
สพท.
รร.
สพฐ.
(สนก. ศรต.)
สพท.
รร.
สพฐ.
สพฐ.
(สนผ. สพก.
(สบว. สมป.
จชต.)
สวก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สบน.)
สพท.
รร.
สพฐ.
(สทศ. ศนฐ.)
สพท.
รร.
สพฐ.
(สนผ. สคส.
สตผ. สน.
และทุกสานัก)

-

๔๗
แนวทางการพัฒนา (ต่อ)
แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
12. สนับสนุนให้มีการปรั บอัตราเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจั ด สพฐ.
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม
(สนผ. สศศ.)
สพท.
การบริหารงานบุคคล
13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.)
สพท.
รร.
14. พัฒนาบุคลากรในสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
สพฐ.
ขั้นพื้นฐาน ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ (กพร. สพร.
งาน และการสร้ า งสุ ข ในองค์ ก ร และพั ฒ นาบุ ค ลากรใน ศบศ.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการเชื่อมโยงจากนโยบายสู่ สพท.
การปฏิบั ติ วัฒนธรรมการให้บ ริการและการสร้างเครือข่าย
การท างาน และให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ มาตรฐาน
ตาแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒ นาข้าราชการครู และบุค ลากร
ทางการศึกษา ให้ความก้าวหน้า ในอาชีพ มาตรฐานตาแหน่ง
และวิทยฐานะ
15. บริหารอัตรากาลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ สพฐ. (สพร.)
ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตรากาลังในสานักงานทุกระดับให้ สพท.
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ รร.
การศึกษา
16. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ในการ สพฐ. (สนก.)
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรใน สพท.
หน่วยงานทุกระดับ นาหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่าง รร.
เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
17. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพฐ. (ศนฐ.)
ขั้นพื้นฐาน
สพท.
รร.
18. บู ร ณาการระบบก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด สพฐ. (สตผ.)
การศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based สพท.
ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ รร.
สถานศึกษา
19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ สพฐ. (สนก.)
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาท สพท.
และกรอบภารกิ จ ที่ ต อบสนองต่ อ นโยบายของส านั ก งาน รร.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
มากขึ้น
ที่

หน่วยงานร่วม
-

สพฐ. (สนก.)
-

สพฐ.
(สนผ.)
-

สพฐ.
(กพร. สพร.)
สพฐ.
(สตผ. สอ. สกก.)

๔๘

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
จากนโยบายด้ านการศึก ษาของกระทรวงศึ กษาธิการ และกลยุ ทธ์ ของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เป็นไปในทิศทางที่คาดหวัง จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนาไว้ ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งพัฒนาคุณภาพและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สากลบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
๒. พันธกิจ
2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่สากลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2 ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและ
เท่าเทียม
2.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เป็นสานักงานที่ทันสมัย
3. เป้าประสงค์
3.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสานักงานที่ทันสมัย
4. นโยบายการพัฒนา
การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565
มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ทั้งนี้
ได้กาหนดประเด็นของการพัฒนาไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย
1) นโยบาย
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
บรรลุเป้าหมายโดยนานโยบายการพัฒนาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับ ดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๔๙
เชียงใหม่ เขต 6
ดังนี้

2) จุดเน้นพิเศษเพื่อการบริห ารคุณภาพของส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษา
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพิเศษ

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา
4. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
5. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาของผู้เรียน ตามบริบทและความเหมาะสม
การขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ สู่ การปฏิบั ติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 จัดระบบการบริหารสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน
(Area Base) โดยให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายมีรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม และ
ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ทาหน้าที่กากับติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในกลุ่มเครือข่ายแต่ละกลุ่ม จะมีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประสานเชื่อมโยง กากับ ติดตามในการนาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่สถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่าย โดยมีการจัดประชุมกลุ่มเครื อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพือ่ กากับติดตามอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ดังแผนผังการบริหารต่อไปนี้
การบริหารจัดการโดยใช้กลุม่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 กลุ่มเครือข่ายฯ
สถานศึกษา
86 โรงเรียน 12 สาขา
แผนผังการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
โดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน (Area Based)

50
ความเชื่อมโยงของนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย
สพฐ.
๑. ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

เป้าหมายการพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ASTC Model

๑. ความมั่นคง

๑. ความมั่นคง

๒. การสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน

๒. ด้านการผลิต
พัฒนากาลังคนและ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒. ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

โรงเรียนดี (School)

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ครูมีความเพียร
(Teacher)

๔. ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา

เด็กนักเรียนมีคณ
ุ ภาพ
(Child)

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคและความ
เท้าเทียมกันทาง
สังคม
๕. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

๔. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและการลด
ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
๕. ด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ

๕. ด้านการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพร้อม (Area)

A.B. (Area Based)

SMB
(The Subject Matter Based)
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

กลุม่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษา
จานวน 12 เครือข่าย
ใน 3 อาเภอ

กลุ่มสาระวิชาสังคมฯ
กลุ่มสาระวิชาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ

ส่วนที่ 3
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

๕๒
ส่วนที่ ๓
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
.......................................
๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณงบพื้นฐาน
๒. แผนการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. โครงการพัฒนาตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

๕๓
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ ๒๕๖5
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
กรอบงบประมาณทีส่ พฐ. จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา
รายการตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา
จานวนเงินที่จัดสรรทั้งหมด
3,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จาแนกงบประมาณค่าใช้จ่ ายประจา ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖5

๕๔
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรทัง้ หมด 3,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณค่าใช้จา่ ยประจา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖5
ที่

รายการค่าใช้จา่ ย

๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๑.1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
๑.2 ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
๑.3 ค่าวัสดุสานักงาน/ครุภัณฑ์
๑.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
๑.5 ค่าจ้าง จัดทาของ/งาน/ถ่ายเอกสาร
๑.6 ค่าประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะ
การเดินทางไปราชการ
๑.6.๑ สาหรับผู้อานวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6
รองผู้อานวยการสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ศึกษานิเทศก์ และพนักงานขับรถ
(นิเทศตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา)
๑.6.2 สาหรับประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จานวน 12 กลุ่มเครือข่าย
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมทัง้ สิน้
130,000
100,000
80,000
200,000
100,000
529,000

ส่วนกลาง

100,000

รวม

อานวยการ

การเงิน

แผน

บุคคล

66,000

10,000

10,000 10,000 12,000

-

-

66,000

10,000

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ

นิเทศ

ตสน.

พัฒนาฯ

ICT

กฎหมาย

10,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

10,000

4,000

4,000

2,000

2,000

255,000

108,000

1,139,000 1,073,000

-

-

-

10,000 10,000 12,000

2,000

๕๕
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ)
ที่

รายการค่าใช้จา่ ย

๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต
๒.๔ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
รวมค่าสาธารณูปโภค
๓ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน
๓.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
4 โครงการพัฒนาตามนโยบาย สพฐ. ปี 2565
4.๑ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5พ.ศ. 2566 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
4.๒ การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
4.3 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
4.4 การจัดงานวันครู ประจาปี ๒๕๖5
4.5 กิจกรรมวันสาคัญ
4.6 การติดตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
4.7 รายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4

รวม

อานวยการ

การเงิน

แผน

บุคคล

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ

480,000 480,000
60,000 60,000
36,000 36,000
60,000 60,000
636,000 636,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209,800 209,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000
30,000
15,000
50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทัง้ สิน้

675,000

ส่วนกลาง

นิเทศ

ตสน.

พัฒนาฯ

ICT

กฎหมาย
-

๕๖
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ)
ที่

รายการค่าใช้จา่ ย

4 โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี 2565
4.8 นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6
4.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารสานักงาน
และบริเวณโดยรอบของ สพป.เชียงใหม่
เขต 6
4.10 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
4.11 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การ
4.12 จัดทาระบบการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2565
4.13 บริหารจัดการขยะ และใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมใน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
4.14 พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ
4.15 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2570 ของ
สพป.เขียงใหม่ เขต 6
4.16 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

รวมทัง้ สิน้

ส่วนกลาง

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ

นิเทศ

ตสน.

พัฒนาฯ

ICT

กฎหมาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000
50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

อานวยการ

การเงิน

แผน

บุคคล

100,000

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

5,000

-

-

-

10,000

-

-

5,000

-

1,000

๕๗
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ)
ที่

รายการค่าใช้จา่ ย

4 โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี 2565
4.17 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
4.18 ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็กนักเรียน
4.19 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4.20 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ลายมือสวย 100%
4.21 พัฒนาการคุณภาพการจัดการ
เรียนรวม ปีงบประมาณ 2565
4.22 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.23 เสริมสร้างความรู้และพัฒนาวินัย
คุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร
ข้าราชการ และบุคลากรทางการ ศึกษา
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
4.24 พัฒนาระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference)

รวมทัง้ สิน้

ส่วนกลาง

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ

นิเทศ

ตสน.

พัฒนาฯ

ICT

กฎหมาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

อานวยการ

การเงิน

แผน

บุคคล

20,000

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

30,000

-

-

30,000

-

25,000

๕๘
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรร (ต่อ)
ที่

รายการค่าใช้จา่ ย

5 งบพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
5.๑ จ้างเหมาบริการพนักงาน
3 ตาแหน่ง (ค่าจ้าง+ประกันสังคม)
รวมทัง้ สิน้

รวมทัง้ สิน้

ส่วนกลาง

340,200
340,200
3,000,000 2,934,000

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ

รวม

อานวยการ

การเงิน

แผน

บุคคล

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

12,000

10,000

66,000

นิเทศ

ตสน.

พัฒนาฯ

ICT

กฎหมาย

-

-

-

-

-

4,000

2,000

2,000

2,000

4,000

หมายเหตุ ๑. กรณีภารกิจในรายการค่าใช้จ่ายข้างต้นสาเร็จหมดความจาเป็น ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ นามาถัวจ่ายเพื่อพัฒนางานสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
๒. กรณีเงินเหลือจ่ายให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ นามาถัวจ่ายเพื่อพัฒนางานสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามขั้นตอน ในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งให้มาผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อตัดยอดงบประมาณ
๔. ข้อที่ 3 งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วน รายการค่าใช้จ่ายที่ 3.๑ งบพัฒนาตามนโยบายพิเศษเร่งด่วนสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ กรณีได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดทาโครงการหรือภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน
จากกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
โครงการที่เสนอของบประมาณซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

๕๙

หลักเกณฑ์ในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ
1. ให้ เ บิ ก - จ่ า ยไม่ เ กิ น วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร เว้ น แต่ มี เ หตุ จ าเป็ น ซึ่ ง จะต้ อ งใช้ เ งิ น
งบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรร ให้ขออนุมัติเงินงบประมาณจากผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
2. รายการค่าใช้จ่ายที่ ๑.6 ค่าประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะการเดินทางไปราชการให้
เบิก - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการ สาหรับ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ผู้อานวยการกลุ่ม และบุคลากรภายในกลุ่ม ตามความจาเป็นของแต่ละ
กลุ่มไม่เกินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกลุ่ม หากการไปราชการ
ใดที่ ด าเนิ น การโดยมี ง บประมาณในส่ ว นนี้ ร องรั บ แล้ ว ให้ ใ ช้ เงิ น งบประมาณจากโครงการนั้ น ๆ ส าหรั บ
งบประมาณในส่วนกลางให้เบิก-จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ณ ส่วนกลาง
หรือตามที่หน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปสั่งการ หรือตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ เห็นสมควรและอนุมัติ นอกเหนือจากนี้ หากมีความจาเป็นให้ขออนุมัติเงินงบประมาณจาก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
หมายเหตุ ทัง้ นี้งบประมาณทุกรายการ หากมีงบประมาณรองรับไว้ในโครงการใด ๆ แล้วให้เบิก-จ่ายจาก
โครงการนัน้ ๆ

๖๐

โครงการพัฒนาตามนโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๖5
(รายการค่าใช้จา่ ยข้อที่ 4)

๖๑

รายการจัดสรรตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุม่

อานวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎหมายและคดี
สมาคมครู
รวมทัง้ สิน้

งบประมาณ (บาท)
111,000
40,000
165,000
32,500
30,000
200,000
25,000
8,000
3,500
60,000
675,000

๖๒

ที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

กรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
โครงการพัฒนาตามนโยบายสพฐ. ปี ๒๕๖5
รายการค่าใช้จา่ ยข้อที่ 4 จานวนเงิน 675,000-บาท
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – พ.ศ. 2566
50,000
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
50,000
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
20,000
การจัดงานวันครู ประจาปี ๒๕๖4
60,000
กิจกรรมวันสาคัญ
30,000
การติดตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15,000
รายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
50,000
นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
100,000
เชียงใหม่ เขต 6
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารสานักงาน และบริเวณโดยรอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10,000
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
5,000
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขององค์การ
10,000
จัดทาระบบการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2565
5,000
บริหารจัดการขยะ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
1,000
พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ
40,000
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570
50,000
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นโยบายและแผน

กลุม่ ที่รบั ผิดชอบ

อานวยการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สมาคมครู
อานวยการ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน

๖๓
(ต่อ)

ที่
ชื่อโครงการ
4.16 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
4.17 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
4.18 ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
4.19 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4.20 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 100%
4.21 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม ปีงบประมาณ 256๕
4.22 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
4.23 เสริมสร้างความรู้และพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
4.24 พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
รวมทัง้ สิน้

งบประมาณ
กลุม่ ที่รบั ผิดชอบ
12,500 บริหารงานบุคคล
20,000 บริหารงานบุคคล
30,000
20,000
30,000
30,000
25,000
3,500

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กฎหมายและคดี

8,000 ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
675,000

ส่วนที่ 4
หน้าอนุมัติ

๑๖๙

ภาคผนวก

๑๗๑

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ที่ 227/๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
........................................................
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพ.ศ.๒๕60 ข้อ 5 กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้มีอานาจหน้าที่ตามข้อ 5 (๑) โดยมีหน้าที่ในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้น ที่การศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕
60-๒๕79) กาหนดกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาข้อ ๔ (๑) ให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด นั้น
เพื่ อ อนุ ว รรตน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎกระทรวง และกรอบแนวทางในการจั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕60-๒๕79) ดังกล่าว สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คาแนะนา เสนอแนะ ให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประกอบด้วย
๑) นายชัยนนท์
นิลพัฒน์
ผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒) นายวัลลภ
โตวรานนท์ รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
รองประธานกรรมการ
3) นายนพพร
เดชชิต
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
กรรมการ
4) นายเอกนรินทร์ โงนมณี
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
กรรมการ
5) นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๑) นายชัยนนท์
นิลพัฒน์
ผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒) นายวัลลภ
โตวรานนท์
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
รองประธานกรรมการ

๑๗๒
/2) นาย...
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3) นายนพพร
เดชชิต
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
4) นายเอกนรินทร์
โงนมณี
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
5) นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
6) นางสาวเกษแก้ว
ปวนแดง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
7) นางทองสุข
ปิยะวงษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
8) นางสาวเรณู
อุตรชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
9) นางสมพร
รุจิเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
10) นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
11) นายณัฎฐวัฒน์
วงศ์ใยมูล
นิติกรชานาญการ
12) นางเตือนใจ
ณ รังษี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
13) นางพรรณี
กันใหม่
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
14) นางศิรภัสสร
ศิริอางค์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
15) นางสาวนันทยา
วงศ์ชัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
16) นางวัฒนา
ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
17) นางหนึ่งฤทัย
ชัยดารา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
18) นางสาวกัลยา
วงศ์วรรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
19) นางสาวภาวิณี
คาแผ่น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
20) นายกฤชพล
ธีระเขมรักษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
21) นางสาวพิชญ์ษินี
โฉมอัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22) นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล และเอกสาร มีหน้าที่รวมรวบ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ประกอบด้วย
๑) นายวัลลภ
โตวรานนท์ รองผู้อานวยการสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
๓) นางสมจิต
อินจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
๔) นางสาวกัญญพร วณีสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
๕) นายเกรียงไกร
ปุกไชยโย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
๖) นายกิตติวัฒน์
ใจยา
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
7) นายอานาจ
กิจเดช
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
8) นางธัญญา
โภชะนะ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
9) นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10) นางสาวกรรณิการ์ แก้วก๋องมา ลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4
(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

๑๗๓

๑๗๔

๑๗๕

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๘

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๑

๑๘๒

๑๘๓

๖๔
ชื่อโครงการ

จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5-2566 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6
๑. หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพ.ศ.๒๕60 ข้อ 5 กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้ เป็ น ไปตามอานาจหน้ าที่ของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้มีอานาจหน้าที่ตามข้อ 5 (๑) โดยมีหน้าที่ในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้น ที่การศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕60-๒๕79) กาหนดกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาข้อ ๔ (๑) ให้เขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในระดับ เขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบั ติการที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

๖๕
เพื่ออนุวรรตน์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวง และกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) กลุ่มนโยบายและแผน
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีตัวชี้วัด และเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจน
๒.๒ เพื่อใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 จานวน ๓๐ เล่ม
เชิงคุณภาพ
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ใช้แผนเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
๑ กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 –
กลุ่มงานนโยบายและแผน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑0 ตุลาคม ๒๕๖5
และจัดทาร่างรายละเอียดการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา
๒ จัดประชุมคณะทางาน เพื่อเตรียมการจัดประชุม ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 –
กลุ่มงานนโยบายและแผน
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปี ๒๕๖5 ๑0 ตุลาคม ๒๕๖5
๓ จัดประชุมคณะกรรมการฯ แจ้งนโยบาย
๑ ตุลาคม ๒๕๖4 –
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
31 ตุลาคม ๒๕๖5
ขั้น พื้น ฐาน พิจารณาจั ดสรรงบประมาณรายจ่ าย
ส าหรั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และแผนการใช้ เ งิ น
ปีงบประมาณ 2565
๔ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการรายงานผล
๑ ตุลาคม ๒๕๖4 –
กลุ่มงานนโยบายและแผน
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 และ 31 ตุลาคม ๒๕๖5
การนาเสนอโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖5
เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการที่มีความสอดคล้อง
กั บ น โ ย บ า ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๖
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
๕ ดาเนิ น การรวบรวมข้ อ มูล และจั ด ทารู ป เล่ ม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
6 เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2565 ขอความเห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
7 ด าเนิ น การเผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ให้โรงเรียนในสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการตามนโยบายและเป้าหมาย
8 ติดตาม และประเมิน โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบั ติการประจ าปี ง บประมาณ 2565
และนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
9 สรุป และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑
กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานโยบาย
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทาร่างรายละเอียด
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
เขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ ๒
จัดประชุมคณะทางาน
กิจกรรมที่ ๓
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ชี้แจงนโยบาย
ของสพฐ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
สาหรับเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการใช้เงิน
ปีงบประมาณ 2565 - 2566
-ค่าอาหาร (30 คน x ๘๐ บาท x 4 วัน
= 9,6๐๐.-บาท)
-ค่าอาหารว่าง (30 คน x ๓๕ บาท x 8 มื้อ
= 8,4๐๐.-บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
1 ตุลาคม 2564 –
กลุ่มงานนโยบายและแผน
30 พฤศจิกายน 2564
1 ธันวาคม 2564 –
กลุม่ งานนโยบายและแผน
31 ธันวาคม 2564
๑ มกราคม ๒๕๖5 –
15 มกราคม 2565

กลุ่มงานนโยบายและแผน

๑ มกราคม ๒๕65 –
30 กันยายน 2565

กลุ่มงานนโยบายและแผน

1 สิงหาคม 2565 –
30 กันยายน 2565

กลุ่มงานนโยบายและแผน

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

18,0๐๐

18,0๐๐

๖๗
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ ๔
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการรายงานผล
การดาเนินงาน และเสนอโครงการ
-ค่าอาหาร (30 คน x 8๐ บาท x ๒ วัน
= 4,8๐๐.-บาท)
-ค่าอาหารว่าง (30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ
= 4,2๐๐.-บาท)
กิจกรรมที่ ๕
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
และปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ
-จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖5
จานวน ๓๐ เล่ม ๆ ละ 200.-บาท
รวมเป็นเงิน 6,0๐๐.-บาท
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ 1,000 บาท
กิจกรรมที่ ๖
ดาเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ให้โรงเรียนในสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 7
ติดตาม และประเมินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2565
และนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 5 คน x 5 วัน)
= 6,000.-บาท
-ค่าที่พัก (500 บาท x 5 คน x 4 วัน)
= 10,000.-บาท
กิจกรรมที่ 8
สรุป และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
9,๐๐๐

1,000

6,000

16,000

1,000

43,000

รวม
9,๐๐๐

7,000

16,000

6,000

50,000

๖๘
๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
๑) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาแผนสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธกี ารประเมิน
การวิเคราะห์

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบวิเคราะห์

๒) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

การติดตาม

แบบติดตาม

๓) ร้อยละ ๙๐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การติดตาม

แบบติดตาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ การบริหารงบประมาณทุกแผนงานเกิดความชัดเจน และการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด
๗.๒ การบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างสูงสุด
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ชื่อโครงการ
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1. การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ 1. นางสุพิชญา แสนวิชัย
2. นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
กลุ่มอานวยการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓0 กันยายน ๒๕65
๑. หลักการและเหตุผล
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็ นหน่ ว ยงานที่รั บ นโยบาย
การบริหารจัดการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การบริหาร
จัดการศึกษาในพื้นที่ โดยการกากับดูแล สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ตามความแตกต่าง
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กาหนด
ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
เครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่ง คือ การประชุม ซึ่งการประชุมเป็นการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น เป็นศูนย์
รวม การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย การลงมติ การริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์
วิจัย และการแก้ไขปัญหา การให้คาชี้แนะหรือชี้นาแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ดาเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ส่งผล
ให้การดาเนินงานอย่างถูกทิศทาง และรวดเร็ว เป็นสื่อกลางในการสร้าง ความร่วมมือร่วมใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ประสบการณ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากการรายงานผล และสร้าง
ขวัญกาลังใจในการพบปะกันในทุกระดับของบุคคลในองค์กร
ดังนั้ น จึงมีความจาเป็น ที่จะต้องดาเนิน การโครงการประชุมผู้ บริ หารการศึกษา ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทน และบุคลากรทางการศึกษา
รับทราบข้อราชการ/นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทน และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับทราบข้อราชการ/นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ
ในประเด็นต่าง ๆ และเนื้อหาสาคัญของการประชุม ร่วมกัน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ขั้นเตรียมการ
๑. กาหนดการจัดประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ประธานเครือข่ายและ
ประชุมผู้บริหารการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์
๒. จัดทาหนังสือเชิญประชุม
๓. จัดทาระเบียบวาระการประชุม
และบัญชีลงเวลา
๒ ขั้นดาเนินการ
๑. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 4 ครั้ง
๒. ประชุมผู้บริหารการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
และประธานเครือข่าย จานวน 2 ครั้ง
๓. ประชุมบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่ฯ
จานวน 2 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ตุลาคม 2564 –
1. นางสุพิชญา แสนวิชัย
กันยายน 2565
2. นายปริวัฒน์ ไชยวงค์

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
๓ ประเมินผลการดาเนินงาน
สารวจความพึงพอใจโดยใช้เครื่องมือ
๔ การปรับปรุงแก้ไข
วิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดประชุมและ
นามาปรับปรุงแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ ๑
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 2 ครั้ง
๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ
(100 คน × 80 บาท × 2 มื้อ)
๑.๒ ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ
(100 คน × 35 บาท × 4 มื้อ)
2 กิจกรรมที่ 2
ประชุมผู้บริหารการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
และประธานเครือข่าย
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ
(20 คน × 80 บาท × 2 มื้อ)
2.2 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ
(20 คน × 35 บาท × 4 มื้อ)
3 กิจกรรมที่ 3
ประชุมประชุมบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่ฯ
3.1 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
(52 คน × 80 บาท × 1 มื้อ)
3.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
(52 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
4 กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมพุธเช้า ข่าว สพฐ.
5 จัดทาเอกสาร/คูม่ ือ
รวม
หมายเหตุ

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ตุลาคม 2564 –
1. นางสุพิชญา แสนวิชัย
กันยายน 2565
2. นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม
30,000

16,000
14,000
6,000

3,200
2,800

7,800

4,160
3,640
5,000

48,800

5,000
1,200
1,200

1,200
50,000
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๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
๖.๑ มีผู้เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ ๘๐
๖.๒ ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๐
๖.๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธกี ารประเมิน
แบบประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่รับทราบ และ
เข้าใจนโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
๗.๒ การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ตามเป้าหมาย
๗.๓ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดีและสร้างเสริม
ความสามัคคี
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ชื่อโครงการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 6
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ
(Active Learning) มีการ วัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
สมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5
1. หลักการและเหตุผล
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมี
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเ ทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสนองตามเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก เขต มี
ยุทธศาสตร์กระบวนยุทธ์และมีเครือข่ายที่เข้มแข็ งมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกสาคัญและเร่งรัดผลักดัน
ให้การดาเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ ก.ต.ป.น. ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในเขตพื้ นที่การศึกษาสถานศึกษา จากความสาคัญดังกล่าว จึงดาเนินโครงการขับเคลื่อน
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คุณภาพการศึ กษา โดยคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ กษาของเขตพื้น ที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีงบประมาณ 2565
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นาผลการประเมินมาจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ
2.3 เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
การจัดการศึกษา และนามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จานวน 9 คน
2) ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
3) สรุป รายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
2) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ประเมินตนเองเชิงระบบ และมีเอกสาร
หลักฐานในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
พฤศจิกายน 2564
จานวน 9 คน
2 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการ
มกราคม 2565
ปฏิบัติงานของ สถานศึกษา
พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง
3 ประชุมสรุปรายงานผลคณะกรรมการ
กันยายน 2565
ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่ การศึกษา

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน)
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
8,080
5,260

รวม

1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
13,340
จานวน 1 ครั้ง จานวน 9 คน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 คน x 160 บาท) +
(3 คน x 40 บาท) = 600 บาท
-ค่าพาหนะ = 1,360 บาท
-ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
(22 คน x 150 บาท x 1 วัน) = 3,300 บาท
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ = 8,080 บาท
2 ตรวจ ติดตาม คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของ
6,660
6,660
สถานศึกษา พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 240 บาท x 1 วัน)
= 2,160 บาท
-ค่าที่พัก (9 คน x 500 บาท x 1 วัน)
= 4,500 บาท
3 สรุปรายงานผลคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
รวม
8,080 11,920
20,000
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการ รายงานผลการติดตาม
แบบรายงานการติดตาม
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ตรวจสอบ ประเมินผลฯ
ติดตาม ประเมิน และนิเทศ สถานศึกษาได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด
7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 สามารถบริหารด้านวิชาการ โดยผ่าน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาได้
7.3 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส่งผลให้งานวิชาการ มีความเข้มแข็งขึ้น

๗๖
ชื่อโครงการ การจัดงานวันครู ประจาปี 2565 สมาคมครูอาเภอจอมทอง
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 5
จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผน
และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สมาคมครูอาเภอจอมทอง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565
๑. หลักการและเหตุผล
วันครูเป็นวันที่ชาวไทยถือว่าเป็นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่แสดงออกถึงความกตัญญู
รู้คุณต่อพระคุณของครูอาจารย์ ความสาคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความ
ดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการราลึกถึงความสาคัญของครูเปิด
โอกาสให้ครูทั้งหลาย ได้บาเพ็ญกุศลและตลอดจนทากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของครูและการศึกษาของ
ชาติตามสมควร ดังที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอานวยการคุรุสภากิตติศักดิ์
ได้นาไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศในคราวประชุมสามัญของคุรุสภาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2499 ที่ประชุมสามัญของคุรุสภามีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการอานวยการคุรุสภาพิจารณาเพื่อ
กาหนดให้มีวันครูขึ้น โดยกาหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคี
ธรรมระหว่ า งครู กั บ ประชาชน ส่ ว นก าหนดวั น เห็ น ควรก าหนด วั น ที่ 16 มกราคม ซึ่ ง เป็ น วั น ประกาศ
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู
ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ ครูนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสาคัญอย่าง
มากในการให้การศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละดูแลเอาใจใส่
สั่งสอนให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญาอันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการ
นาพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและยึดถือเอาวันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” ที่
ลูกศิษย์ทุกคนที่มีครูจะได้มีโอกาสราลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้ที่ให้วิชาความรู้

๗๗
จนเราสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และยกย่องครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้
อบรมสั่งสอนสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสั งคมและ
ประเทศชาติ
ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างบุคลากร
ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพื่อเชิดชูเกียรติครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอ
จอมทอง สมาคมครูอาเภอจอมทองจึงได้จัดทาโครงการจัดงานวันครู ประจาปี 2565 ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาที่ประกอบ
คุณงามความดี และทาคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา
2.2 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ สร้างความรู้รักสามัคคี ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน
และระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ
2.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้าสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอจอมทองทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู
(16 มกราคม 2565)
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูและมีความพึง
พอใจและเข้าร่วมงานวันครู ประจาปี 2565 นาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 จัดทาโครงการ/กาหนดกรอบการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤศจิกายน 2564

2 เสนอขออนุมัติโครงการ

พฤศจิกายน 2564

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ

ธันวาคม 2564

4 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดาเนินการ

ธันวาคม 2564มกราคม 2565

5 ดาเนินการจัดกิจกรรมงานวันครู

16 มกราคม 2565

6 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

มกราคม 2565

ผูร้ บั ผิดชอบ
สมาคมครูอาเภอจอมทอง

๗๘
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑
ทาบุญตักบาตรพระสงฆ์

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

กิจกรรมที่ 2
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา
-ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
(100 คน x 150 บาท x 1 วัน)
หมายเหตุ

รวม
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้าร่วมงานวันครูทุกคน
6.2 ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีความพึงพอใจการจัดงานวันครู

-

วิธกี ารประเมิน
การประเมิน
การสอบถาม

-

รวม

5,000

5,000

15,000

15,000

20,000

20,000

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบลงทะเบียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสราลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
7.2 ครู ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพชั้นสูงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้สังคมเห็นความสาคัญของวิชาชีพครู
7.3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมวันครู รักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพ

๗๙
ชื่อโครงการ การจัดงานวันครู ประจาปี พ.ศ. 2565 สมาคมครูอาเภอแม่แจ่ม
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 5
จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผน
และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สมาคมครูอาเภอแม่แจ่ม
ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565
๑. หลักการและเหตุผล
ครู เป็น ผู้มีบ ทบาทสาคัญยิ่ งในการหล่อหลอมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งต้อง
เติบโตเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผู้สร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้ความ
สมารถของสังคม ซึ่งผู้ที่เป็นครูจาเป็นต้องมีทั้งความรู้และความสามารถ มี ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
อดทน และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชนทั่วไป ครูจึง
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อศิษย์และสังคม
ดังนั้น ในโอกาสวันครูเวียนมาถึง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครู กับ
ประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ และเพื่อเชิดชูเกียรติ ครู อาจารย์ของโรงเรียนทุกสังกัดในอาเภอแม่แจ่ม สมาคมครูแม่แจ่ม จึงได้
จัดทาโครงการ การจัดงานวันครู ประจาปี พ.ศ. 2565 ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
๒.๒ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ สร้างความรู้รักสามัคคี ระหว่ างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน ระหว่างผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ
๒.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๘๐
๓. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs)
3.1.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอแม่แจ่มทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันครู
ประจาปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 16 มกราคม 2565)
3.1.2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในอาเภอแม่แจ่ม
3.2 เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจาปี 2565 นาไปสู่ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่อไป
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 จัดทาแผนงาน/โครงการ/และกรอบการดาเนินงาน
2 เสนอขออนุมัติโครงการ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
5 ดาเนินการจัดงานวันครู ประจาปี 2565
6 ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
มกราคม 2565

ผูร้ บั ผิดชอบ
สมาคมครูแม่แจ่ม
สมาคมครูแม่แจ่ม
สมาคมครูแม่แจ่ม
สมาคมครูแม่แจ่ม
สมาคมครูแม่แจ่ม
สมาคมครูแม่แจ่ม

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
1 กิจกรรมที่ ๑ พิธีทางศาสนา
7,920
1.1 จตุปัจจัยถวายพระสงฆ์
สวดทักษิณานุปทาน/ชัยมงคลคาถา
500 บาท x 9 รูป = 4,500 บาท
1.2 ภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ (ปิ่นโต)
300 บาท x 9 รูป = 2,700 บาท
1.3 อาหารว่าง, น้าดื่ม, น้าปานะ
80 บาท x 9 รูป = 720 บาท
2 กิจกรรมที่ 2 พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
300
2.1 บทสวดคาฉันท์ระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์, โองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์
คาปฏิญาณตน
-ค่าถ่ายเอกสาร (0.50 บาท x 600 คน)
= 300 บาท

รวม
7,920

300

๘๑
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

3 กิจกรรมที่ 3 พิธีครูสดุดี
3.1 มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล “ครูสดุดี”
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ประจาปี 2565
(250 บาท x 22 อัน) = 5,500 บาท
4 กิจกรรมที่ 4 สถานที่
4.1 จัดเตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน/โต๊ะหมู่
บูชา/ดอกไม้/ธูปเทียน/ป้าย/บารุงสถานที่/
อาหารว่าง (น้าดื่ม กาแฟ ขนม)
5 สรุป ประเมิน / รายงานผลโครงการ
รวม
๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต
1) ร้อยละ 90 ของครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์
2) ร้อยละ 90 ของครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
5,500

5,780

-

13,700

รวม
5,500

5,780

500
6,300

500
20,000

วิธกี ารประเมิน
- การสังเกต
- การลงทะเบียน

เครื่องมือทีใ่ ช้
- การสังเกต
- การลงทะเบียน

- การสังเกต
- การประเมิน
ความพึงพอใจ

- การสังเกต
- การประเมิน
ความพึงพอใจ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ครู บุคลากรทางการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
พระคุณครู และพระคุณบู ร พาจารย์ เกิดความสั มพัน ธ์อัน ดี และก่อให้ เกิดความรั กสามัคคีร ะหว่างครู และ
หน่วยงานอื่น มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปและชุมชนเห็นคุณค่าของ
วิชาชีพครู และวันครู

๘๒
ชื่อโครงการ การจัดงานวันครู ประจาปี 2565 สมาคมครูอาเภอกัลยาณิวัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 5
จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผน
และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ
สมาคมครูอาเภอกัลยาณิวัฒนา
ระยะเวลาดาเนินการ 16 มกราคม 2565
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ย ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เต 6 สมาคมครู อ าเภอกัล ยาณิ วัฒ นา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาเภอกัลยาณิวัฒนา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รัฐบาลได้กาหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เป็น
อาชีพที่เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ โดยกาหนดความมุ่งหมายเพื่อประกอบพิธีระลึก
ถึงคุณบูรพาจารย์เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน
ทางสมาคมครู อาเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมกับทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 กาหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่ 16 มกราคม 2565 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
ในครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
๒.๒ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
2.3 เพื่อธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
2.4 เพื่อส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

๘๓
๓. เป้าหมาย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอาเภอกัลยาณิวัฒนา จานวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
1 บ าเพ็ญ กุ ศลแด่พ ระคุ ณ บู ร พาจารย์ แ ละยกย่ อ งเชิ ด ชู 16 มกราคม 2565 สมาคมครูอาเภอ
เกียรติครู
กัลยาณิวัฒนา
2 ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน 16 มกราคม 2565
สถานการณ์โควิด 19
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

1 กิจกรรมที่ ๑
บาเพ็ญกุศลแด่พระคุณบูรพาจารย์และยก
ย่องเชิดชูเกียรติครู
-ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
(120 คน x 150 บาท x 1 วัน)
2 กิจกรรมที่ 2
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน
การสอนสถานการณ์โควิด 19
รวม

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
18,000
2,000

รวม
20,000

18,000

20,000

-

2,000

๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
1) สมาคมครูอาเภอกัลยาณิวัฒนาได้ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอ
กัลยาณิวัฒนา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน
การสอนสถานการณ์โควิด 19

วิธกี ารประเมิน
สอบถาม

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสามัคคี พัฒนาการศึกษาให้
เจริญก้าวหน้าและธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

๘๔
ชื่อโครงการ
กิจกรรมวันสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบายสพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
กลุ่มอานวยการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการให้การศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงามของ
ชาติบ้ านเมืองให้ กับ สถานศึกษา ชุมชน หน่ว ยงานภาครั ฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อบุคลากร นั กเรียน รวมถึง
ประชาชน มีความตระหนั กและส านึกต่อสถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ ประพฤติป ฏิบัติตาม
แบบอย่างขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
เพื่ อ แสดงถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ทั้ ง ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
จึงจะได้ดาเนินการโครงการกิจกรรมวันสาคัญ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ร่วมกิจกรรม
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับบุคลากรในสังกัด ให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒.๒ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ร่วมปฏิบัติ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาติบ้านเมือง
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชน
ในท้องถิ่น

๘๕
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ มี
จิตสานึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของชาติบ้านเมือง
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ การวางแผน และเตรียมการดาเนินงาน
การกาหนดวิธีการ รูปแบบการดาเนินงาน
2 การดาเนินการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
-วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-วันปิยมหาราช
-กิจกรรมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิทยานนท์
-กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมวันปีใหม่
-กิจกรรมวันสงกรานต์และพิธีแห่ไม้ค้าโพธิ์
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-กิจกรรมวันแม่
3 การประเมินผล และติดตามผลการดาเนินงาน
4 สรุปผลรายงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕64
13 ตุลาคม 2564

๒๓ ตุลาคม ๒๕64
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕64 นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
๕ ธันวาคม ๒๕64
กลุ่มอานวยการ
29 ธันวาคม 2564
๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕65
3 มิถุนายน 2565
กรกฎาคม ๒๕๖5
28 กรกฎาคม 2565
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖5
ตุลาคม ๒๕64–
กันยายน ๒๕65
กันยายน ๒๕65

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2
3

กิจกรรม/รายการ
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันปิยมหาราช
พิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิทยานนท์

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
กลุ่มอานวยการ
นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
กลุ่มอานวยการ

ตอบแทน

นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
กลุ่มอานวยการ
นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
กลุ่มอานวยการ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
1,000
1,๐๐๐
๒,๐๐๐

รวม
1,000
1,๐๐๐
๒,๐๐๐

๘๖
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่
4
5
6
7

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมวันสงกรานต์และพิธีแห่ไม้ค้าโพธิ์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
8 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 กิจกรรมวันแม่
11 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผล
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การประเมินผล

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
1,๐๐๐
13,๐๐๐
2,๐๐๐
1,000

รวม
1,๐๐๐
13,๐๐๐
2,๐๐๐
1,000

5,๐๐๐
1,000

5,๐๐๐
1,000

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
30,000

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
30,000

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู การประเมิน
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี จิ ต ส านึ ก รั ก สถาบั น ชาติ
ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และเห็ น คุ ณ ค่ า และรั ก ษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาติบ้านเมือง

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบประเมิน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีจิตสานึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๗.๒ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เห็นคุณค่าและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาติบ้านเมือง
๗.๓ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

๘๗
ชื่อโครงการ

การติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบาย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน (กลุ่มนโยบายและแผน)
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ มกราคม ๒๕65 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5
๑. หลักการและเหตุผล
องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารงานที่ ดี ต้ อ งบริ ห ารงานให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเป็นไปตามนโยบาย ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในรอบปีงบประมาณจะต้องมีการติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม กากับ ดูแล ส่งเสริมประสิท ธิภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ และสามารถนาข้อมูลจากการติดตามผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณมาปรับปรุง
วิธีการบริหารในปีงบประมาณถัดไป และจาเป็นต้องรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและรายงานต่อสาธารณะ
เพื่อสนองตอบต่อกระบวนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน (Result Based Management) โดยที่จะต้องกาหนด
กระบวนการกากับติดตามและประเมินผล จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา

๘๘
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีเครื่องมือควบคุม กากับ การบริหารและทิศทางการใช้งบประมาณตามนโยบาย
2.2 เพื่อวัดและประเมินผลการดาเนินงานงบประมาณตามกลยุทธ์และรายงานผลให้สาธารณชนได้ทราบ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ รายงานผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖
ต่อคณะติดตามของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ ๒ ครั้ง
๓.๒ เก็บข้อมูลติดตามการใช้งบประมาณกลยุทธ์ ปี ๒๕65 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ และโรงเรียนจานวน 98 โรงเรียน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ จัดตั้งคณะทางานการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามนโยบาย
๑.๑ ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน
การจัดทารูปแบบการติดตาม
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์/ประเด็นการติดตาม
2.1 ประชุมเตรียมรับการติดตามผล
การดาเนินงาน
2.2 การประชุมนาเสนอผลการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
3 การจัดสรุปผลการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖
3.1 จัดทาแบบเก็บข้อมูลการติดตามฯ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทารูปเล่ม
3.2 ประชุมชี้แจงเพื่อรวบรวมข้อมูล
ของคณะทางาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
มกราคม – มีนาคม 2565 กลุ่มงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
เมษายน–กันยายน 2565

กรกฎาคม–กันยายน 2565

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งคณะทางานการติดตามผล
การดาเนินงานตามนโยบาย
๑.1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการจัดทา
รูปแบบการติดตาม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

๘๙
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(workshop) ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์/ประเด็นการ
ติดตาม
2.1 ประชุมเตรียมรับการติดตามผล
การดาเนินงาน
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(2๐ คน * 15๐ บาท * 2 ครัง้ ) = 6,000 บาท
2.2 การประชุมนาเสนอผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(๓๐ คน * 150 บาท * 1 มื้อ) =4,5๐๐ บาท
- ค่าเอกสารการประชุม
(35 ชุด * 50 บาท) = 1,750 บาท
3 กิจกรรมที่ 3 การจัดสรุปผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖
3.๑ จัดทาแบบเก็บข้อมูลการติดตามฯ จัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อจัดทารูปเล่ม
3.๒ ปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ
หมายเหตุ

รวม
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

6,000

4,500

2,750
2,750

รวม

6,000

1,750

6,250

2,750
10,500

1,750 15,000

๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ การติดตาม
มีเครื่องมือในการติดตามและพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ทิศทางการบริหารจัดการที่ดี

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบติดตาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ มี เ อกสารการรายงานติ ด ตามผล
การด าเนิ น งานตามนโยบายเพื่ อ ใช้เ ป็ น เครื่ อ งในการจั ด การการศึ ก ษาของส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ และเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๙๐
ชื่อโครงการ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖4
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน (กลุ่มนโยบายและแผน)
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
๑. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชนวัยเรียนทุกคน
อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งการบริหารจัดการการศึกษา
ดังกล่าวจาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดาเนินงาน ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสาธารณชน
ทราบจึงเห็นควรให้มีโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรวบรวมสรุปผลการดาเนินงานในรอบปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ และสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนให้ทราบ
๒.๓ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

๙๑
๓. เป้าหมาย
๓.๑ จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 จานวน ๓๐๐ เล่ม
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 รวมรวบข้อมูลผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
3 ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ตุลาคม ๒๕๖4–ธันวาคม ๒๕๖5 กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน
มกราคม ๒๕๖5–กันยายน ๒๕๖5
มกราคม ๒๕๖5–กันยายน๒๕๖5

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ ๑
๑. แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อดาเนินการจัดทา
รายงานประจาปี งบประมาณ ๒๕๖4
๒. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน กาหนด
แนวทางและรูปแบบในการจัดทารายงานและ
เนื้อหา เพื่อจัดทาเป็นต้นฉบับ จานวน ๑๕ คน
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน)
๓. จัดพิมพ์รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖4 จานวน ๓๐๐ เล่ม
(300 เล่ม x 150 บาท)
๔. ปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ
รวม
๖. การประเมินผล

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

2,000
2,000

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

3,000

3,000

45,000

45,000

48,000

2,000
๕๐,๐๐๐

-

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทารายงานผล
การสอบถาม
แบบสอบถาม
การดาเนินงานประจาปี ๒๕๖4 เป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ผลผลิต มีรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
๗.๒ ผลลัพธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีรายงานผลการดาเนินงาน
ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖4
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ชื่อโครงการ

นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 4
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทากรอบหลักสูตร
รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
จุดเน้น สพฐ. ที่ 5
จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผน
และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
จุดเน้น สพฐ. ที่ 6
ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ
(Active Learning) มีการ วัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
สมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖5
1. หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๔ มุ่งเน้นการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตอบโจทย์ บ ริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้มีศักยภาพตามวัย ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ และมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ใน
ระดับสูงขึ้น ประกอบกับการมุ่งให้มีการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออก
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เขียนได้ ยกระดับ คุณภาพนักเรี ยนในระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีความสามารถขั้นพื้นฐานได้แก่
ความสามารถทางภาษา ความสามารถด้ า นค านวณ และความสามารถด้ า นเหตุ ผ ล ส่ ว นนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังมี
นโยบายในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะที่จาเป็น สาหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑
ประกอบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในสังกัด ยังมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(สอบ RT) อยู่ในระดับต่ากว่า
ระดับชาติ ผลการประเมินผลการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ (ผลสอบ
NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละในภาพรวมต่ากว่าระดับชาติ และ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย คณิต ศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และภาษาอัง กฤษ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมมีผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ต่ากว่าระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งอยู่ในระดับที่ยังไม่น่า
พอใจ
จากสภาพดังกล่าว นับว่าเป็นภาระสาคัญของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ที่ต้องหาแนวทางแก้ปัญหาพัฒนากระบวนการ
นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียน หาแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกช่วงชั้น ได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด ทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ห ลั ก ตลอดจนพัฒ นาระบบการนิ เ ทศ ติดตาม ให้ ค วาม
ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาการอ่านการเขียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าในสถานศึกษา อันจะ
นาไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ซึ่งการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ 21 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สูงตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้
เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้ที่เอื้ออานวยให้ผู้เรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเองก้าวไกลตามความต้องการจนถึงระดับสากล
ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา

94

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่
เชื้อไวรัสโรนา (Covid) โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังต่อไปนี้
1) เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ On site On Line On Air On deman
3) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปัจจุบันเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
4) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และ
โรงเรียนวิถีพุทธ” โครงการโรงเรียนสุจริต
5) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6) เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งสาหรับรองรับระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา
7) เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม PLC เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพ
๒.๒ เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ด้วยเทคนิคการนิเทศ ดังต่อไปนี้
๑) เทคนิคนิเทศสัญจร ๒) นิเทศโดยใช้ระบบ Conference ๓) นิเทศโดยใช้ ICT
๔) นิเทศแบบ X-Ray ๕) นิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน ๖) นิเทศแบบ Coaching & Mentoring
๗) นิเทศเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ PLC
8) การนิเทศและร่วมมือ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
1) จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียน ชั้น ป.1 ทุกคนในสังกัด
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาทุกระดับชั้นด้วย 5 On
3) ส่งเสริมให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปัจจุบันสู่ฐานสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ ในโรงเรียนนาร่อง
พื้นที่นวัตกรรมจานวน 12 โรง
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4) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียน
วิถีพุทธ” โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
5) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมจานวน 12 โรง
6) ส่งเสริ มการขับ เคลื่ อนระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง สู่ การประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาทุกโรงเรียน
7) นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกัดโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน โรงเรียนละ
2 ครั้ง/1 ภาคเรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียน และการ
คิดเลข สูงขึ้น
2) โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการประเมิน
ความสามารถขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้นทุกระดับชั้น
๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีแนวทาง/นวัตกรรมนิเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสาหรับใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
๑ พัฒนาการอ่านออก เขียนได้
ตุลาคม 2564 –
1. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
นักเรียน ชั้น ป.1 ทุกคนในสังกัด
กันยายน 2565
2. นางพรรณี กันใหม่
3. นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง
4. นายกฤชพล ธีรเขมรักษ์
2 วางแผนนาผลการประเมินสู่การยกระดับ
ตุลาคม 2564 –
1. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กันยายน 2565
2. นางเตือนใจ ณ รังษี
3. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ตุลาคม 2564 –
1. นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง
กันยายน 2565
2. นายกฤชพล ธีรเขมรักษ์
ทุกช่วงชั้นได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง
3. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา
(Active Learning)
4. นางสาวนันทยา วงศ์ชัย
4 ส่งเสริมให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตุลาคม 2564 –
1. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
ปัจจุบันสู่ฐานสมรรถนะ เพื่อการเรียนรู้ใน
กันยายน 2565
2. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา
โรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรม จานวน 12 โรง
3. นางสาวนันทยา วงศ์ชัย
และโรงเรียนทั่วไปในสังกัด
4. นางพรรณี กันใหม่
๕. นางเตือนใจ ณ รังษี

96

๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
5 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาภายใต้ “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.และโรงเรียนวิถีพุทธ”
โครงการโรงเรียนสุจริต
6 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพด้วย PLC
เพื่อยกระดับคุณภาพฯภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ตุลาคม 2564 –
1. นางพรรณี กันใหม่
กันยายน 2565
2. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
3. นางสาวกัลยา วงศ์วรรณ
4. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา
ตุลาคม 2564 –
1. นางเตือนใจ ณ รังษี
กันยายน 2565
2. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
3. นางสาวนันทยา วงศ์ชัย
4. นางสาวกัลยา วงศ์วรรณ
7 นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัด ตุลาคม 2564 –
1. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
กันยายน 2565
2. นางสาวจิรัชดา พัดศรีเรือง
โดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน
3. นายกฤชพล ธีรเขมรักษ์
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4. นางสาวนันทยา วงศ์ชัย
8 พัฒนาเครื่องมือนิเทศ พร้อมสรุปรายงานผล ตุลาคม 2564 –
1. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ
กันยายน 2565
2. นางสาวจิรัชดา พัดศรีเรือง
3. นายกฤชพล ธีรเขมรักษ์
4. นางสาวกัลยา วงศ์วรณ
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จานวน 100,000 บาท
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้
15,300
15,300
นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคนในสังกัด
-จัดทาโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ
ในการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ นักเรียน
ชั้น ป.1 จานวน ๓๔ อัน ๆ ละ ๔๕๐ บาท
กิจกรรมที่ 2 วางแผนนาผลการประเมินสู่
๗,๘๐๐ ๒,๒๐๐
๑๐,๐๐๐
การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมการประชุมการนาผลการประเมินสู่
การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนคุณภาพ
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
-ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๒๐ คน x
๑ วัน x ๑๕๐ บาท = ๓,๐๐๐ บาท
-ค่าพาหนะ ๑๖ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท ๔,๘๐๐ บาท
-ค่าวัสดุจัดจ้าง จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
และการรายงานผลการดาเนินงาน = ๒,๒๐๐ บาท
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ทุกช่วงชั้นได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) กาหนดการอบรม 1 วัน
1. ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 1 คน 2 วัน 6 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท
2. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ จาวน 15 คน ๆ
ละ 80 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
จานวน 15 คน คนละ 70 บาท
4. จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการคัดเลือก Best
Practice 86 ชุด ชุดละ 10 บาท
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาเกียรติบัตร
6. จัดจ้างทาโล่ 3 โล่ โล่ละ 1,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมให้ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปัจจุบันสู่ฐานสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ใน
โรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมจานวน 12 โรง
1) จัดประชุมผู้บริหารและครูแกนนาโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ/พหุภาษา
จานวน ๒ ครั้ง
-ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
๒๐ คน x ๒ วัน x 150 บาท = 3,000 บาท
-ค่าวัสดุจัดจ้าง จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
และการรายงานผลการดาเนินงาน = ๑,๐๐๐ บาท

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

15,000
3,600
1,200
1,050
860
3,790
๙,000

4,500
๑,๐๐๐

10,000
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาภายใต้โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.โรงเรียนวิถีพุทธ
1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จานวน ๑ ครั้ง
-ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
จานวน ๖๐ คน x ๑ วัน x 150 บาท =
๙,000 บาท
-ค่าวัสดุจัดจ้าง จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
และการรายงานผลการดาเนินงาน = ๗๐๐ บาท
กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพด้วย
PLC เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัด
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง กิจกรรมการประชุมชี้แจง
การขับเคลื่อนคุณภาพด้วย PLC เพื่อยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๒๐ คน x
๒ วัน x ๑๕๐ บาท = ๖,๐๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ ๑๖ คน ๆ ละ ๒๕๐ บาท =
๔,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ 7 นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ในสังกัด
1) ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาปรับคู่มือการนิเทศตามสภาพบริบท
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
-อาหารและเครื่องดื่ม 150 บาท x 8 คน =
1,200 บาท
-ค่าเอกสารวาระการประชุม 540

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
9,๐๐๐
700

รวม
9,700

10,000

10,000

15,000
540
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
2) นิเทศกลุ่มโรงเรียนในอาเภอแม่แจ่ม
จานวน 49 โรง 5 เครือข่าย โดยสุ่มจานวน 6 โรง
วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565
-ค่าที่พัก 500 บาท x 2 คืน x 3 คน =
3,000 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 3 วัน x 3 คน =
2,160 บาท
3) นิเทศกลุ่มโรงเรียนในอาเภอจอมทอง
จานวน 34 โรง 5 เครือข่าย โดยสุ่มจานวน 6 โรง
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าที่พัก 500 x 2 คืน x 3 คน = 1,500 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 240x 3 วัน x 3 คน = 1,440 บาท
4) นิเทศกลุ่มโรงเรียนในอาเภอกัลยาณิวัฒนา
จานวน 14 โรง 2 เครือข่ายโดยสุ่ม จานวน 6 โรง
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าที่พัก 500 x 1 คืน 3 คน = 2,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 240x2 วัน 3 คน = 1,440 บาท
กิจกรรมที่ 8 สรุปรายงานผลการนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
1. สรุปรายงานผลการนิเทศกลุ่มโรงเรียน
ในอาเภอแม่แจ่ม จานวน 49 โรง 5 เครือข่าย
วันที่ 20-22 เมษายน 2565
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 150 บาท x
14 คน x 3 วัน
2. สรุปรายงานผลการนิเทศ กลุ่มโรงเรียนในอาเภอ
จอมทอง จานวน 34 โรง 5 เครือข่าย
สรุปผลรายงานผลการนิเทศกลุ่มโรงเรียนในอาเภอ
กัลยาณิวัฒนา จานวน 14 โรง 2 เครือข่าย
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 150 บาท x
14 คน x 3 วัน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
5,160

รวม

2,940

15,000
6,300

6,300

100

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
1,440

กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
รวม
3. สรุปผลรายงานการนิเทศโรงเรียนในสังกัด
จานวน 12 โรง วันที่ 29-29 เมษายน 2565
ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จานวน 12 อัน
4. สรุปผลรายงานการนิเทศโรงเรียนในสังกัด
960
จานวน 98 โรง วันที่ 29-29 เมษายน 2565
-ค่ารูปเล่มสรุปรายผลการดาเนินงานโครงการ
จานวน 960 บาท x 1 เล่ม
รวม
69,570 30,430 100,000
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
๑. ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีความสามารถ แบบประเมิน
แบบประเมิน
ด้านการอ่านการเขียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ความสามารถด้าน
ความสามารถฯ
การอ่านเขียนนักเรียน สรุปผลการประเมินฯ
๒. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษา การทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบระดับชาติ
ปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่า
แบบรายงานผล
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
การสอบฯ
๓. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
รายงานการประเมิน แบบรายงานการ
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย คุณธรรมฯ/คุณ
ประเมินคุณธรรมฯ/คุณ
12 ประการ
ลักษณะฯ
ลักษณะฯ
๔. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมที่
รายงานการนิเทศฯ
แบบรายงานการนิเทศฯ
ปรับปรุงหลักสูตรปัจจุบัน เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดมีความสามารถด้านการอ่าน เขียน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๗.๒ โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
๗.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีแนวทางการดาเนินการนิเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
๗.๔ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีคุณภาพการศึกษา
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้

๑๐๑
ชื่อโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารสานักงาน และบริเวณโดยรอบ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นายจักรินทร์ ปินธุกาศ
กลุ่มอานวยการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕6๔ – ๓0 กันยายน ๒๕6๕
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจบทบาทและอานาจ
หน้าที่ ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด 3 อาเภอ คือ อาเภอจอมทอง อาเภอแม่แจ่ม
และอาเภอกัลยาณิวัฒนา รวมจ านวน 86 โรงเรียน 12 สาขาโรงเรียน และเป็นหน่ว ยงานที่ให้บ ริการแก่
ข้าราชการครู ประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นจานวนมาก เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสานักงานน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดความ
รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาทาให้เกิดภาพรวมที่ดี เน้นความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ สถานที่สวยงาม
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

๑๐๒
ดังนั้น เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสานักงานน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
จึงจาเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารสานักงาน และบริเวณโดยรอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ตามโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารสานักงาน และบริเวณโดยรอบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๒.2 เพื่อพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้น่าอยู่
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
๓. เป้าหมาย
๓.๑ สภาพภูมิทัศน์ภายในอาคารสานักงาน และบริเวณโดยรอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
๓.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 น่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
๑ การวางแผน และเตรียมการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕64
กาหนดวิธีการ รูปแบบการดาเนินงาน
๒ การดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสานักงาน มกราคม ๒๕65 กันยายน ๒๕65
๓ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์
มกราคม ๒๕65 กันยายน ๒๕65
๔ การประเมินผล และติดตามผลการดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕65
๕ สรุปผลรายงาน
ตุลาคม ๒๕65

ผูร้ บั ผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

กิจกรรมที่ ๑
ค่าปรับที่บริเวณด้านหลัง
ห้องประชุมแม่ยะ
กิจกรรมที่ ๒
๒.๑ ค่าวัสดุปลูกต้นไม้
๒.๒ ค่าภาชนะปลูกต้นไม้
๒.๓ ค่าต้นไม้
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
2,0๐๐
4,๐๐๐

รวม

รวม
๖,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
2,0๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐๓
๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในอาคารสถานที่ การสารวจ ความพึงพอใจ แบบสอบถาม
การให้บริการ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ สภาพภูมิทัศน์ภายในอาคารสานักงาน และบริเวณโดยรอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
๗.๒ สานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 น่าอยู่และ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑๐๔
ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านที่ 8 แผนปฏิรปู ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายที่ ๘ : เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 8
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐชา ทองตะเภา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มอานวยการ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
๑. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ได้ดาเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ทางสังคม
ออนไลน์กลายเป็นหมู่บ้านโลก มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นคลังสมองผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังได้มีการ
รวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเครือข่ายสื่อสารมวลชน
ขึ้น เพื่อให้ ผู้ ทางานทุกคนสามารถดาเนิน งานได้อย่ างมีคุณภาพตามที่ได้ตั้งเป้ าหมายไว้ เป็นระบบที่เชื่อม
ประสานให้ส่วนงานต่าง ๆ เกิดความตระหนักในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติ งาน มีการส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสานึกที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมายและร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาให้อยู่ใน
ระดับที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรจึงจาเป็นต้องมี
การพัฒนาแบบเชิงรุก และสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑๐๕
งานประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นการสร้างระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่การดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและให้ถือว่างานประชาสัมพันธ์เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้เล็งเห็นความสาคัญของงาน
ประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดผลดีกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
๒.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและเชื่อมความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับ
กลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไป
2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์
๓. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
๑) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
-เว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ลงข่าวจานวน ๑ – 5 ครั้ง/สัปดาห์
-Facebook
ลงข่าวจานวน ๑ – 5 ครั้ง/สัปดาห์
-Line
ส่งข่าวจานวน ๑ – 5 ครั้ง/สัปดาห์
๒) จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1 เครือข่าย โดยมีตัวแทนโรงเรียนละ 1 คน
3) จัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่
3.2 เชิงคุณภาพ
1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรงกัน
2) กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงาน
ประชาสัมพันธ์การบริหารการจัดการศึกษา
3) เครือข่ายมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

๑๐๖
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
- จัดทาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และช่องทางการสื่อสาร
อื่น ๆ ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
3 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2564 –
30 กันยายน 2565

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางสาวณัฐชา ทองตะเภา

1 ตุลาคม 2564 –
30 กันยายน 2565

นางสาวณัฐชา ทองตะเภา

1 ตุลาคม 2564 –
30 กันยายน 2565

นางสาวณัฐชา ทองตะเภา

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
- จัดทาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ สพป.
เชียงใหม่ เขต 6 และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของ
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
- ค่าทาไวนิลประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

650

รวม

650

2 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ของสพป.เชียงใหม่ เขต 6
3 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบดิจิทัล ยุคใหม่
-ค่าวิทยากร
(1 คน x 1,200 บาท/ชม. x 2 ชม)
-ค่าอาหารว่างและน้าดืม่ 2 มื้อ
(9 คน x 35 บาท/มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
(9 คน x 80 บาท/มื้อ)
-ค่าจัดทาเอกสาร
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

2,400

2,400
630

630

720

720

2,400 1,350

600
1,250

600
5,000

๑๐๗
๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
๑. สามารถจัดส่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการศึกษา - การตรวจนับ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้เพิ่มมากขึ้น

เครื่องมือทีใ่ ช้
- จานวนข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้ประชาสัมพันธ์

2. ร้อยละ 80 ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
มีความพึงพอใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านประชาสัมพันธ์

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

3. อัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสาร และ
ผลงานเฉลี่ยเครือข่ายละ 1 ข่าว/สัปดาห์

- การตรวจนับ

- จานวนข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้ประชาสัมพันธ์

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกัน
ในการรับข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
2. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริการจัดการศึกษาที่ถูกต้อง
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ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขององค์การ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 8
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1. การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ 1. นายปริวัฒน์ ไชยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นายอานาจ กิจเดช ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอานวยการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓0 กันยายน ๒๕65
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยได้พัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Obec) , ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area)
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ขึ้น
เพื่อให้ หน่ วยงานในสั งกัดได้ใช้ในการรั บ – ส่ งหนั งสื อราชการ และใช้ในการบริห ารจั ดการส านั กงานและ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขององค์การขึ้น
เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน และระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารแผนงานและ
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จานวน 40 คน
ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจ
เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานาตามภารกิจ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมคณะทางาน เพื่อพิจารณากาหนดขอบเขต
หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล
๒ จัดทารายละเอียดการอบรมและขออนุมัติ
๓ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
๔ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
5 ประสานงาน จัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ธันวาคม 2564
1. นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
2. นายอานาจ กิจเดช
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
มกราคม 2565
มกราคม 2565
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
6 ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
6.1 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(Smart OBEC)
7 ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
7.1 การนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการปฏิบัติงาน
7.2 ระบบเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8 8.1 สรุปรายงานผลการจัดอบรม
8.2 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
มกราคม –
1. นายปริวัฒน์ ไชยวงค์
กุมภาพันธ์ 2565
2. นายอานาจ กิจเดช

พฤษภาคม –
มิถุนายน 2565
มิถุนายน –
กันยายน 2565

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทางาน
คณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
-ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
(8 คน x 150 บาท x 2 วัน)
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน
ระบบออนไลน์
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
(10 คน × 80 บาท × 1 มื้อ)
2.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
(10 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
(1 คน × 600 บาท/ชม. × 8 ชม.)
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการจัดอบรม ติดตาม
ประเมินผล รายงานผล
-จัดทาเอกสาร คู่มือการดาเนินงานด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ

รวม
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
2,400

รวม
2,400

6,300
800
700
4,800
1,300

4,800

3,900

1,300

10,000
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๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
6.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความรู้ความเข้าใจในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วิธกี ารประเมิน
สอบถาม/สังเกต/
ประเมินสภาพจริง

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบสอบถาม
ออนไลน์/
การสังเกต

6.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้

สอบถาม/สังเกต/
ประเมินสภาพจริง

แบบสอบถาม
ออนไลน์/
การสังเกต

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๗.๒ บุคลากรในสังกัด สามารถนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปใช้ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุ้มค่า

๑๑๒
ชื่อโครงการ
จัดทาระบบการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ 1. นางณัฐพร ดอกแก้ว ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
2. นายชาญชัย แสงกร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มอานวยการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกส่วนจัดวางระบบควบคุมภายใน
และดาเนินการตามแนวทางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ป้องกันหรือลดความผิดพลาด การรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ และการ
ปฏิบัติงานที่องค์กรกาหนดขึ้นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รายงานผล
การติดตามประเมิน ผลการควบคุมภายใน ต่อสานั กงานการตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภ าคและคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจากระทรวงศึกษาธิการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจาก
วัน สิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณ หากไม่ ดาเนิ น การคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น สามารถเสนอข้ อ สั ง เกตและ
ความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจให้กระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจทราบ

๑๑๓
เพื่อกาหนดมาตรการที่จาเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ และหากกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาไม่
ดาเนินการ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานต่อประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการ
ของรัฐ สภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนิ น การตามอานาจหน้าที่และแจ้ งไปยั งคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของรัฐสภาเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
ประจาปี
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของ
การจัดทาระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการ จึงได้จัดทาโครงการจัดทา
ระบบการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยังช่วยให้ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานดาเนินการอย่างมีระบบพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจ การ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
๒. วัตถุประสงค์

๓. เป้าหมาย

๒.๑ เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
๒.๒ เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและ
การกากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒.๓ เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงาน
ในทุก ๆ ด้าน
๒.๔ เพื่อให้มีข้อมูลการจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง
ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้
1) ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สามารดาเนินการและรายงานการควบคุม
ภายในได้ถูกต้องตามแบบ ปค. ที่กาหนด
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถกาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและการกากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้
ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาด
ในการดาเนินงานในทุก ๆ ด้าน
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลการจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในอย่างถูกต้อง ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้

๑๑๔
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ขั้นเตรียมการ
- ศึกษาข้อมูล/วางแผนการดาเนินการ/
จัดทาคู่มือ
๒ ขั้นดาเนินการ
๑) แต่งตั้งคณะทางานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน
๒) ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาระบบควบคุม
ภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
ให้แก่บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๓) ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาระบบควบคุม
ภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดและผู้บริหาร
การศึกษา สพป.ชม ๖
๔) บุคลากรทุกระดับนามาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๓ ติดตามและประเมินผล
-ติดตามและประเมินผลการดาเนินการควบคุม
ภายในและปรับปรุงตามแผนการควบคุมให้
เหมาะสมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๔ รายงานผลการดาเนินงาน
-สรุป และรายงานผลการควบคุมภายใน
ให้ สพฐ./คตง./สตผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕64

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางณัฐพร ดอกแก้ว
นายชาญชัย แสงกร

มกราคม–ตุลาคม ๒๕๖5

นางณัฐพร ดอกแก้ว
นายชาญชัย แสงกร

พฤษภาคม 2565 –
กันยายน ๒๕๖5

นางณัฐพร ดอกแก้ว
นายชาญชัย แสงกร

ตุลาคม 2564 –
ธันวาคม ๒๕๖5

นางณัฐพร ดอกแก้ว
นายชาญชัย แสงกร

๑๑๕
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการจั ด ท าระบบควบคุ ม
ภายใน รอบ ๖ เดือน ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-อาหารว่าง และน้าดื่ม 2 มื้อ
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
-อาหารกลางวัน (15 คน x 80บาท x 1 มื้อ)
2 ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการจั ด ท าระบบควบคุ ม
ภายใน รอบ ๑๒ เดือน ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-อาหารว่าง และน้าดื่ม 2 มื้อ
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
-อาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
3 จัดทาเอกสาร/คู่มือ
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม
2,25๐

1,050
1,2๐๐

2,25๐

1,050
1,2๐๐
4,500

๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
ระดับความสาเร็จของการควบคุมภายใน การรายงานติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายในตามแบบ ปค
และตรวจสอบการรายงาน

500
500

500
5,0๐๐

เครื่องมือทีใ่ ช้
- สังเกต
- การรายงาน
- การตรวจสอบ

๗. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๗.๑ สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจการจัดระบบ
การควบคุมภายในและการจัดทารายงานการติดตามผลการควบคุมภายในได้ถูกต้อง
๗.๒ สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาเนินการจัดทาการปฏิบัติงาน
การจัดระบบการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง
๗.๓ บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาระบบการควบคุมภายใน
๗.๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ สามารถจัดทารายงานผล
การควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดและเชื่อถือได้
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ชื่อโครงการ

บริหารจัดการขยะ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสุพิชญา แสนวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กลุ่มอานวยการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕6๔ – ๓0 กันยายน ๒๕6๕
๑. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยคณะรั ฐ มนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็ นชอบให้ทุกหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยภายในหน่ ว ย ภายใต้
“โครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรม มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐกาหนดเป็นตัวชี้วัดเพิ่มประสิทธิ ภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกหน่ วยงานภาครัฐ มีการดาเนิ นงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร
สานักงานและพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่ อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชน ในการมีส่วนร่วมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เห็นความสาคัญของการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง สุด สามารถบรรลุ
เป้ าหมาย การประเมิน ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้จัดทาโครงการบริหารจัดการขยะ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีการดาเนินงาน
ด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสานักงานและพื้นที่บริเวณรอบ ๆ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
๒.๒ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
มีจิตสานึก มีความรู้ ความเข้าใจ คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง
๒.๓ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และการใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย
2.4 เพื่อนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
จานวน 64 คน
2) อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และบริเวณพื้นที่โดยรอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
มีความรู้ ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีร้อยละ 100
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ผ่านการประเมินมาตรการ
ลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐในระดับคะแนน 5 คะแนน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ กิจกรรมที่ 1 สร้างจิตสานึกรักษ์โลก
1) แต่งตั้งคณะทางาน จัดทาสื่อ (ป้ายไวนิล)
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ
2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
บุคลากร ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
จานวน 64 คน ในรูปแบบ KM
3) ประเมินความรู้ที่ได้รับจากรูปแบบ KM
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการรวมพลังคัดแยกขยะมูลฝอย
1) รณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมสร้างจิตสานึก
ในการลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
2) คัดแยกขยะมูลฝอย
3) ติดตามการดาเนินงาน
4) สรุปรายงานผลการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ตุลาคม 2564 –
นางสุพิชญา แสนวิชัย
กันยายน 2565
นางสาวณัฐชา ทองตะเภา

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

นางสุพิชญา แสนวิชัย
บุคลกรกลุ่มอานวยการ
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
3 กิจกรรมที่ 3 สร้างจิตสานึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างจิตสานึก
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2) สนั บ สนุ น บุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ใช้
ปิ่ น โต กล่ อ งใส่ อ าหาร ตะกร้ า ถุ ง ผ้ า หรื อ
ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) กิจกรรม 5 ส
4) สรุปรายงานผล
4 กิ จ กรรมที่ 4 ก าจั ด ขยะเปี ย ก(เศษอาหาร)
โดยนาไปใช้ประโยชน์ในการทาปุ๋ยหมัก
1) ประชุมคณะทางานนาขยะเปียก
(เศษอาหาร) ไปใช้ในการทาปุ๋ยหมัก
2) จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ทาปุ๋ยหมัก
3) จัดทาปุ๋ยหมัก
4) สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ตุลาคม 2564 –
นางสุพิชญา แสนวิชัย
กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ 1 สร้างจิตสานึกรักษ์โลก
1) จัดทาสื่อ (ป้ายไวนิล) ประชาสัมพันธ์
การดาเนินงาน จานวน 1 ป้าย
ราคาป้ายละ 500 บาท (ขนาด 120 x 240 ซม.)
2) จั ดทาสื่ อ (ป้ายไวนิ ล) รณรงค์ส ร้ างจิ ตส านึ ก
รักษ์โลก จานวน 1 ป้าย ราคาป้ายละ 500 บาท
(ขนาด 120 x 250 ซม.)
3) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 จานวน 64 คน ในรูปแบบ KM
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1

นางสุพิชญา แสนวิชัย

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

รวม

-

-

500

500

-

-

500

500

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการรวมพลังคัดแยก
ขยะมู ล ฝอยรณรงค์ เ พื่ อ ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มสร้ า ง
จิตสานึกในการลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3 กิจกรรมที่ 3 สร้างจิตสานึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1) บุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ใช้ปิ่ น โต กล่ องใส่
อาหาร ตะกร้า ถุงผ้า หรือภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) กิจกรรม 5 ส
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
4 กิจกรรมที่ 4 กาจัดขยะเปียก(เศษอาหาร)
โดยนาไปใช้ประโยชน์ในการทาปุ๋ยหมัก
1) ประชุมคณะทางานนาขยะเปียก (เศษอาหาร)
ไปใช้ในการทาปุ๋ยหมัก
2) กาจัดขยะเปียก(เศษอาหาร)โดยนาไปทา
ปุ๋ยหมัก
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
6.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการลดและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
6.2 ระดับความสาเร็จของการลดและคัดแยกขยะ
ในหน่วยงาน

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
-

รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

วิธกี ารประเมิน
การสอบถาม

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบสอบถาม

การสังเกต
ตรวจสอบรายการ

แบบสังเกต
แบบตวจสอบรายการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 สามารถลดปริมาณขยะ
ได้อย่างถูกวิธี
7.๒ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
มีจิตสานึกในการคัดแยกขยะและสามารถลดแยกขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้อง
7.๓ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เกิดความร่วมมือในกิจกรรม และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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ชื่อโครงการ พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวปัทนา ยานะแก้ว
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565
1. หลักการและเหตุผล
ตามทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการโครงการ
พัฒนางานบัญชี การเงิน และพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทาให้ได้ทราบว่าสถานศึกษาในสังกัด มี
ปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานบัญชี การเงิน พัสดุ ในเรื่องบุคลากรที่ได้รับหมอบหมายขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ปัญหาเกี่ยวกับความห่างไกล และปัญหาการติดต่อสื่อสาร ทั้งโทรศัพท์และข้อจากัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั้น
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้มี
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขั้นตอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบ และยังเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่ องตัวในการ
บริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ เห็นว่าการกากับดูแล ติดตาม สร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงาน
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ด้า นบั ญชี การเงิ น และพั ส ดุ ข องสถานศึก ษาในสั ง กั ด มี ค วามส าคัญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่อ ที่ จ ะได้ ต่ อ ยอดการ
ดาเนินการโครงการของปีที่ผ่านมา และจะทาให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินงานไปตามแผนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายและระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดจานวน ๘6 โรงเรียน ๑๒ สาขา ได้รับการพัฒนางานบัญชี การเงิน พัสดุ
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดจานวน ๘6 โรงเรียน ๑๒ สาขา ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและวิธดี าเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงการ/กิจกรรม
2 ประชุมบุคลากรกลุ่มการเงินฯ วางแผน
และมอบหมายหน้าที่ พร้อมแต่งตัง้
คณะกรรมการ จัดทาคู่มือ
3 การออกพื้นที่ กากับ ติดตาม
- - เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ สร้างความรู้
- ความเข้าใจ ติดตามกากับดูแล
ให้คาปรึกษา (แบ่งตามกลุ่มเครือข่ายฯ)
4 สรุป ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
26 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564

ผูร้ บั ผิดชอบ
กลุ่มบริหารการเงินฯ
คณะกรรมการดาเนินงาน

พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริหารการเงินฯ

มกราคม 2565

นางสาวปัทนา ยานะแก้ว

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ประชุมบุคลากรกลุ่มการเงินฯ วางแผนและมอบหมาย
หน้าที่ พร้อมแต่งตั้งคณะทางานฯ
-ค่าอาหารและอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
(9 คน x 150 บาท x 1 วัน)
การออกพื้นที่ กากับ ติดตาม โดยเจ้าหน้าที่
กลุ่มการเงินฯ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ติดตาม
กากับดูแล ให้คาปรึกษา (แบ่งตามกลุ่มเครือข่ายฯ)

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
๑,35๐

33,960

3,340

รวม
๑,35๐

37,300
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
กิจกรรม/รายการ
-

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

-ค่าเบี้ยเลี้ยง (9 คน x 240 บาท x 6 วัน)
= 12,960 บาท
-ค่าที่พัก (8 คน x 500 บาท x 3 วัน)
= 12,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(200 คน x 35 บาท) = 7,000 บาท
-ค่าสถานที่ (1,000 คน x 2 วัน) = 2,000 บาท
-ค่าจ้างทาไวนิล/วัสดุอื่น = 1,340 บาท
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง = 2,000 บาท
ประชุมสรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๑,35๐
-ค่าอาหารและอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
(9 คน x 150 บาท x 1 วัน)
รวม
36,660
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
1. ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษา ที่เข้า
รับการการฝึกปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ
ถึ ง ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ ง ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การประเมิน
สอบถาม

รวม

๑,35๐
3,340

40,000

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบประเมิน
แบบสอบถาม

2. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สามารถ การสังเกต
บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบสังเกต

3. การปฏิบั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่การเงิน บั ญชี
และพัสดุของสถานศึกษาปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารชิ้ น งาน การ
ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน
บั ญ ชี และพั ส ดุ ข อง
สถานศึกษา

การตรวจสอบ
การนาประสบการณ์
มาพัฒนางาน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณและ
สามารถบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒๓
ชื่อโครงการ

จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
แผนงาน
พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5
๑. หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ 5 ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ มี ห น้ า ที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามข้ อ 5 (1) โดยมี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ท านโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) กาหนด
หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดระบบการบริหารจัดการ
แผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่ เชื่อมต่อกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีของกระทรวง หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ และมีระบบการจัดสรร

๑๒๔
งบประมาณที่มีป ระสิ ทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒ นาตามยุ ทธศาสตร์ เป้าหมายและตัว ชี้วัดที่กาหนดไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่ออนุวรรตน์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวง และกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังกล่าว
กลุ่มนโยบายและแผน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้หน่วยงานมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566-2570 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตัวชี้วัด และเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจน
๒.๒ เพื่อใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566-2570จานวน 5๐ เล่ม
เชิงคุณภาพ
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ใช้แผนเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
๑ 1) นาเสนอผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1 เมษายน 2565 –
กลุ่มงานนโยบายและแผน
ภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ของสานักงาน 30 เมษายน 2565
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
นโยบาย กลยุทธ์ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
3) แบ่งกลุ่ม/ระดมความคิดจัดทาโครงการ/
1 เมษายน 2565 –
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของ 30 เมษายน 2565
สพฐ. และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) นาเสนอโครงการของกลุ่ม

๑๒๕
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
2 ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2566-2570)
3 เสนอร่ างแผนพัฒ นาการศึก ษา (พ.ศ. 25632565) ขอความเห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
4 ดาเนินการเผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2566-2570) ให้ โรงเรียนในสั งกัดและ
ผู้ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อใช้ เป็ น เครื่ องมือในการบริ ห าร
จัดการตามนโยบาย

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2565 – กลุ่มงานนโยบายและแผน
15 พฤษภาคม 2565
16 พฤษภาคม 2565 - กลุม่ งานนโยบายและแผน
30 มิถุนายน 2565
1 กรกฎาคม 2565

กลุ่มงานนโยบายและแผน

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ 1) นาเสนอผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย
กลยุทธ์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
3) แบ่งกลุ่ม/ระดมความคิดจัดทาโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของสพฐ.
และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
จานวน 25 คน = 23,750 บาท
อาหารว่าง (25 คน x 100 บาท x 2 วัน =
5,000 บาท)
อาหารกลางวัน (25 คน x 250 บาท x 2 วัน =
12,500 บาท)
อาหารเย็น (25 คน x 250 บาท x 1 วัน =
6,250 บาท)
-ค่าที่พัก (25 คน x 500 บาท = 12,500 บาท)
-ค่าพาหนะ = 13,750 บาท
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
50,000

รวม
50,000

50,000

50,000

-

๑๒๖
๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
๑) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาแผนสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธกี ารประเมิน
การวิเคราะห์

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบวิเคราะห์

๒) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

การติดตาม

แบบติดตาม

๓) ร้อยละ ๙๐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การติดตาม

แบบติดตาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ การบริหารงบประมาณทุกแผนงานเกิดความชัดเจน และการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด
๗.๒ การบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างสูงสุด

๑๒๗
ชื่อโครงการ

พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 5
จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผน
และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสมพร รุจิเลิศ และนางฉัตรหทัย นุตประพันธ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
๑. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะวิชาชีพ และการเลื่อนวิทยฐานะ ดังจะเห็นได้จากสานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (ว9/2564)
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564) ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11/2564) และตาแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา (ว12/2564) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ในการนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับ หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตาแหน่ งและวิทยฐานะดั งกล่ าว และสามารถน าไปปฏิบั ติได้จริ ง
จนส่ ง ผลดี ต่ อ ผู้ เ รี ย น และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในอนาคต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงกาหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
๒. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนประเด็นท้าทายในข้อตกลงการพัฒนางาน
2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถนาความรู้และ
ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

๑๒๘
๓. เป้าหมาย
3.1 กิจกรรมอบรม “วPA จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง ” (ผ่านระบบออนไลน์)
3.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จานวน 897 คน
3.2 เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนประเด็นท้าทายในข้อตกลงการพัฒนางาน
และนาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมไปใช้พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ภายในเดือนกันยายน 2565 - นางสมพร รุจิเลิศ
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
-นางฉัตรหทัย นุตประพันธ์
2 กิจกรรมที่ 2
ภายในเดือนกันยายน 2565
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ดาเนินการอบรม“วPA จากการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติจริง” ให้แก่ข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ด้วยระบบออนไลน์
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2
- ดาเนินการอบรม“วPA จากการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติจริง” ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ด้วยระบบออนไลน์
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(1 คน x 600 บาท x 8 ชม.)
= 4,800 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม
(52 คน x 150 บาท x 1 วัน)
= 7,800 บาท (ขอเบิกเพียง 7,700 บาท)
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

4,800

7,700

12,500

4,800

7,700

12,500

๑๒๙
6. การประเมินผล

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกั ดที่เข้า การวิเคราะห์
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนประเด็นท้าทายในข้อตกลงการพัฒนางาน
เพิ่มขึ้น
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้า การวิเคราะห์
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถนาความรู้และ
ความเข้าใจที่ได้ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบวิเคราะห์

แบบวิเคราะห์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนประเด็นท้าทายในข้อตกลง
การพัฒนางานเพิ่มขึ้น
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 สามารถนาความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น

๑๓๐

ชื่อโครงการ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ประจาปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 5
จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผน
และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวกานต์สินี ถาวร และ นางสมพร รุจิเลิศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 256๔ – กันยายน ๒๕6๕
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วย ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อ
นาผลการประเมิน ไปใช้เป็น ข้อมูล ประกอบในการเลื่อนเงิน เดือน เพื่อพัฒนาเสริ มสร้ างประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตาแหน่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึงจัดทาโครงการนี้ ขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนา
ผลการประเมินไปใช้เป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอื่น ๆ

๑๓๑

(2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสาหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(3) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
(4) การให้รางวัลจูงใจ
(5) การให้ออกจากราชการ
(6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
โดยให้หน่วยงานที่จะนาผลการประเมินไปใช้ กาหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผลการประเมินผลการปฏิบั ติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาและรั ก ษาการในตาแหน่ ง จ านวน 85 คน สั ง กัดส านั ก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีข้อมูลผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาราชการใน
ตาแหน่ง เพื่อนาไป ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตาแหน่ง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 256๕) และ ครั้งที่ ๒ (1 ตุลาคม 256๕)
และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 สพท. แต่งตั้ง/มอบหมายผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้รักษาราชการในตาแหน่ง
2 สพท. แจ้งกาหนดข้อตกลงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินของ
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการ
ในตาแหน่ง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ก.ค.ศ.กาหนดทุกรายการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 25๖๔ –
๓๐ กันยายน 25๖๕

ผูร้ บั ผิดชอบ
น.ส.กานต์สินี ถาวร

๑๓๒

๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
3 สพท. แจ้งกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการใน
ตาแหน่ง ไปยังสถานศึกษา
4 ผู้ได้รับมอบหมายการประเมิน สรุปรายงานผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้รักษาราชการในตาแหน่ง ต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
5 สพท. แจ้งประกาศผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีมากและดีเด่น สายงานบริหาร
สถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 25๖๔ –
๓๐ กันยายน 25๖๕

ผูร้ บั ผิดชอบ
น.ส.กานต์สินี ถาวร

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้รักษาการในตาแหน่ง ไปยัง
สถานศึกษา
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (1 คน * 270 บาท * 2 วัน
= 540 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (27 คน * 240 บาท * 2 วัน)
= 12,960 บาท
-ค่าที่พัก (13 คน * 500 บาท * ๑ คืน)
= 6,500 บาท
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
20,000

รวม
20,000

20,000

20,000

๑๓๓

๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีกระบวนทัศน์
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีทักษะ
ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วิธกี ารประเมิน
การประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบประเมิน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีข้อมูลผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาราชการใน
ตาแหน่ง เพื่อนาไป ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตาแหน่ง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 256๕) และ ครั้งที่ ๒ (1 ตุลาคม 256๕)
และการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความมั่นคง
แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2563-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 2
ด้านโอกาส
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
จุดเน้น สพฐ. ที่ 1
เร่ ง แก้ ปั ญ หากลุ่ ม ผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิ ด – 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้น ฟูภาวะถดถอยทางการ
จุดเน้น สพฐ. ที่ 3

เรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและ
สุขภาพจิตของผู้เรียน

ส่ งเสริ มให้ เด็ กปฐมวั ยที่ มีอายุ 3–6ปี และผู้ เรี ยนระดั บ การศึ กษาขั้น พื้น ฐาน
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือ
เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้าน
เด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
แผนงาน
พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕65
๑. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประชากรของชาติให้เป็นคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยมีทักษะสูง มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
จากภารกิ จที่ส าคั ญน าไปสู่ น โยบายการพั ฒ นาคนให้ เป็ น คนมี คุณ ภาพ การสร้ างโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ มเป้าหมายได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานนาไปใช้เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพจนจบหลักสูตรตามที่
กาหนดทั้งในระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นย้าให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ยนที่เข้มแข็งและดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ เกิดความยั่งยืนในการดูแลช่ว ยเหลื อและ
คุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งรอบตัวทั้งเป็นคุณ
และโทษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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จากนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ แ ละสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เด็ ก และเยาวชนดั ง กล่ า ว มี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น โครงการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองนั ก เรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
มี ทั ก ษะในการป้ อ งกั น ตนเองและช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ให้ มี พ ฤติ ก รรมเป็ น ไปทางที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และสถานศึกษาได้นาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้เป็นกลไกในการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนได้อย่างองค์รวมในด้านองค์ความรู้และฝึกฝนเพิ่มทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนได้
อย่ างเต็มศักยภาพ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยกลุ่ ม ส่ งเสริ มการจั ด
การศึกษา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน สร้างความเป็นพลเมืองดี ลดพฤติกรรมเสี่ยง
ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับปัญหารอบตัวได้
2.3 เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรไปส่งเสริมสนับสนุนงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จานวน 86 โรงเรียน 12 สาขา
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างความเป็นพลเมืองดี
ลดพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับปัญหารอบตัวที่ส่งผลกับคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ได้รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างความเป็นพลเมืองดี
ลดพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับปัญหารอบตัวที่ส่งผลกับคุณภาพชีวิต
ของผู้เรียน
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนงานการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

1 วางแผนการดาเนินงาน (P)
ตุลาคม 25641. ตรวจสอบข้อมูล ปัญหาความจาเป็น ผลการดาเนินงาน มกราคม 2565
ในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไรจะพัฒนาไปในทิศทางใด
2. นโยบายแผนการพัฒนาการศึกษาเป้าหมายองค์กร
ที่ต้องการหรือคาดหวัง แล้วนามาจัดทาโครงการ
แนวทางการดาเนินงาน
3. สารวจภารกิจงานลดการซ้าซ้อนของการดาเนินงาน
และทาให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดของโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางสาววนิดา ตุ่นติ๊บ
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2 ดาเนินการพัฒนา (D)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รียนการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงาน
ระบบดูแลนักเรียนของสถานศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ดาเนินงานและส่งผลการประเมินเพื่อรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกในระดับต่อไป ตามปฏิทินที่ สพฐ. กาหนด
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
การพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมความประพฤติ
นักเรียน (พสน.)
1. ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ พสน. กับกลุ่มงาน
ทะเบียนและประวัติถึงการมีตัวตนและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. ดาเนินการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายพัฒนาพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (สพน.) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 -6 และ สานักงานเขต
3. ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ พสน. กับกลุ่มงาน
ทะเบียนและประวัติถึงการมีตัวตนและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4. ดาเนินการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายพัฒนาพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (สพน.) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 -6 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
5. กากับติดตาม บทบาทภารกิจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ในการปฏิบัติงานใน
พื้นที่จริง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

พฤศจิกายน 2564- นางสาววนิดา ตุ่นติ๊บ
กันยายน 2565

มกราคม 2565 –
กันยายน 2565

นางสาววนิดา ตุ่นติ๊บ
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2 ดาเนินการพัฒนา (D) (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ส่งเสริมความประพฤตินกั เรียน การพัฒนาพนักงาน
เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.)
ประเมินและรายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนิน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 การคุม้ ครองและพิทักษ์สทิ ธิเด็ก
ดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนมีการเผชิญ
เหตุพเิ ศษ
1. สถานศึกษาแจ้งข้อมูลผู้เรียนในสังกัดหากมีการ
เผชิญเหตุพิเศษ พบว่านักเรียนได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ ต้องดูแล เป็นพิเศษ
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
เหตุการณ์ ได้รับรายงานและให้ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสมและเป็นธรรม
3. ประสานหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การช่วยเหลือได้ครอบคลุมและเหมาะสม
กิจกรรมที่ 4 การวิจยั การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความจาเป็นที่ต้องศึกษาและ
เจาะลึกข้อมูลในการดาเนินงาน
2. สรุปประเด็นที่ต้องดาเนินการและออกแบบ
ตรวจสอบเครื่องมือและเก็บข้อมูล
3. รวบรวมข้อมูลและปฏิบัติการในพื้นที่ตามประเด็น
ที่พบมุ่งไปในแนวทางการแก้ไขปัญหาความจาเป็น
ที่ค้นพบ
4. สรุปผลการดาเนินงานที่ค้นพบ ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ และรายงานข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
3 การกากับติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการ ทั้งใน
สถานทีจ่ ริงและกากับผ่านการสื่อสารออนไลน์
4 สรุปผลการดาเนินการของโครงการนาเสนอผล ต่อผูท้ มี่ ี
ส่วนเกีย่ วข้อง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

มกราคม 2565 –
กันยายน 2565

นางสาววนิดา ตุ่นติ๊บ

ตุลาคม 2564 –
มกราคม 2565

นางสาววนิดา ตุ่นติ๊บ

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

นางสาววนิดา ตุ่นติ๊บ

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

จนท.กลุ่มงาน
จนท.กลุ่มงาน
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 วางแผนการดาเนินงาน
2 ดาเนินการพัฒนา (D)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
- การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ส่งเสริมความประพฤตินกั เรียน
- การพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน (พสน.)
* ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในอาเภอจอมทอง ในวัน
แห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2565
1. จัดประชุมเพื่อวางแผนการออกตรวจพื้นที่
-ค่าอาหาร (14 คน x 80 บาท x 1 วัน =
1,120 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (14 คน x
35 บาท x 2 มื้อ = 980 บาท)
2. ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (11 คน x 120 บาท x 1 วัน
= 1,320
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 1,500 บาท
กิจกรรมที่ 3 การคุม้ ครองและพิทักษ์สทิ ธิเด็ก
- ดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
มีการเผชิญเหตุพิเศษ
กิจกรรมที่ 4 การวิจยั การดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน
1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้โรงเรียน 5 โรง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านหาดนาค
2. โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
3. โรงเรียนบ้านห้วยทราย
4. โรงเรียนบ้านแม่หอย
5. โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง

ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
-

-

-

-

3,420

-

10,000

-

รวม
-

1,500

4,920

10,000

20,000
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

ที่มีความประสงค์เข้าร่วมวิจัยการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน โดยสถานศึกษาสารวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน
เพื่อศึกษาและเจาะลึกถึงสภาพปัญหาข้อมูลใน
การดาเนินงานสรุปประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และออกแบบตรวจสอบ เครื่องมือและเก็บ
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลและปฏิบัติการในพื้นที่
ตามประเด็นที่พบมุ่งไปในแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความจาเป็นที่ค้นพบ สรุปผล
การดาเนินงานที่ค้นพบ ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ และรายงานข้อมูลไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง จานวนเงิน โรงละ 4,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
สิ้นสุดการดาเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2565
3 การกากับติดตามตรวจสอบ
1. ออกติดตามโรงเรียนบ้านแม่หอย เนื่องจาก
นักเรียนเกิดความรุนแรงในครอบครัว
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 คน x 240 บาท x 1 วัน =
720 บาท)
2. ออกติดตามโรงเรียนบ้านโม่งหลวง
เนื่องจากบ้านนักเรียนไฟไหม้
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 240 บาท x 1 วัน) =
960 บาท
3. ออกติดตามโรงเรียนบ้านหาดนาค เนื่องจาก
กิจกรรมวิจัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 120 บาท x 1 วัน) =
480 บาท
4. ออกติดตามโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
ห้วยทราย เนื่องจากกิจกรรมวิจัยการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 120 บาท x 1 วัน) =
480 บาท

ตอบแทน

-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

4,560

-

รวม

4,560
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

5. ออกติดตามโรงเรียนบ้านแม่หอย เนื่องจาก
กิจกรรมวิจัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 240 บาท x 1 วัน) = 960 บาท
6. ออกติดตามโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง เนื่องจาก
กิจกรรมวิจัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 240 บาท x 1 วัน) = 960 บาท
4 สรุปและนาเสนอผล
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
1. สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินการตามระบบ
- ตรวจสอบข้อมูล
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ การดาเนินงาน
และประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบผล
การประเมิน
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ทากิจกรรม
การติดตามผลการ
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ดาเนินงานโรงเรียน
ลดพฤติกรรมเสี่ยง มีทักษะชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

17,980

520
12,020

รวม

520
30,000

เครื่องมือทีใ่ ช้
- แบบจัดเก็บข้อมูลตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- แบบประเมินระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- ตรวจสอบเอกสารผลการประเมิน
ทุกประเภทในโรงเรียน
- การสัมภาษณ์
- ตรวจสอบสภาพจริง
- การสัมภาษณ์
- การรายงานผลในรูปแบบเอกสาร

3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง
การติดตามผล
และช่วยเหลือตามเหตุการณ์ที่เผชิญ
กลุ่มเป้าหมาย
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาร่วมเป็นเครือข่าย การติดตามผลการ
การทางานร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนงาน ดาเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. สถานศึกษามีดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพ
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ทากิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ลดพฤติกรรมเสี่ยง
มีทักษะชีวิต
3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้เครือข่ายการทางานร่วมกันในการส่งเสริม
สนับสนุนงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
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ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 4
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทากรอบหลักสูตร
รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางเตือนใจ ณ รังสี และนางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กาหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการ
บริห ารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒ นาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องและสาธารณชนนั้ น สามารถจั ดการศึกษาได้อย่ างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่และภารกิจสาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศก าหนด พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
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สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองให้ แก่ห น่วยงานต้นสังกัด หรือหน่ว ยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพ มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งน าผลการประเมิน มาใช้เพื่อการพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง และพร้ อมรั บ การประเมิน
คุณภาพภายนอก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึงได้กาหนดโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจบริบทของสถานศึกษาเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.๓ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
จานวน ๙๘ แห่งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
๓.๑.๒ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒๐ คน
๓.๑.๓ ร้อยละ ๑๐ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๖ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
จานวน ๙๘ แห่ง มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา
๓.๒.๒ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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เข้าใจบริ บ ทของสถานศึกษาและเป็ น เครื อข่ ายในการขับ เคลื่ อนคุณภาพการศึกษาด้ว ยระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๓.๒.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีสถานศึกษาที่มีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ประชุม และวางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒ จัดทาคู่มือนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

พฤศจิกายน –
ธันวาคม ๒๕๖๔

๓ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิในการปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิง
ประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๕ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและถอดบทเรียนโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
๖ สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน

ธันวาคม ๒๕๖4

ที่

โครงการ/กิจกรรม

มกราคม –
สิงหาคม ๒๕๖๕
กันยายน ๒๕๖๕

กันยายน ๒๕๖๕

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางเตือนใจ ณ รังษี
นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
นางเตือนใจ ณ รังษี
นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
และคณะกรรมการ
นางเตือนใจ ณ รังษี
นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์

นางเตือนใจ ณ รังษี
นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
และคณะทางาน
นางเตือนใจ ณ รังษี
นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
และคณะทางาน
นางเตือนใจ ณ รังษี
นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์

144

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณได้รับจัดสรรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดทาคู่มือนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริม
๓,๒๕๐
๕๐๐ ๓,๗๕๐
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการ
ประชุมยกร่างคู่มือนิเทศ (จานวน ๕ คน x ๒ วัน x
๑๕๐ บาท = ๑,๕๐๐ บาท)
๑.๒ ค่าจ้างพิมพ์คู่มือนิเทศ (ต้นฉบับ
จานวน ๕๐ หน้า ๆ ละ ๑๐ บาท = ๕๐๐ บาท)
๑.๓ ประชุมตรวจสอบคุณภาพคู่มือนิเทศโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
- ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการ
ประชุม (จานวน ๕ คน x ๑ วัน x ๑๕๐ บาท =
๗๕๐ บาท)
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย (จานวน ๕ คน x ๑ วัน x
๒๐๐ บาท = ๑,๐๐๐ บาท)
๒ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ ทรงคุณวุฒิใน 3,6๐๐ 3,600 ๑,๔๐๐ ๘,๖๐๐
การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาเพื่ อการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามกฎกระทรวงการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรูปแบบออนไลน์
๒.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการ
อบรม (จานวน 12 คน x ๒ วัน x ๑๕๐ บาท =
3,6๐๐ บาท)
๒.๒ ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน ๑ คน x
6 ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท = 3,6๐๐ บาท)
๒.๓ ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน
๒๐ ชุด ๆ ละ ๗๐ บาท = 1,4๐๐ บาท)
๓. กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ประธานกลุ่ม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตรวจเยี่ยม
เครือข่ายและศึกษานิเทศก์
พื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

๔

กิจกรรมที่ ๔ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้
รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA
AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและถอด
บทเรียนโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
- ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในวัน
ประชุมคัดเลือก (จานวน ๕ คน x ๑๕๐ บาท =
๗๕๐ บาท)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (จานวน ๑ คน x
๖ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท = ๓,๖๐๐ บาท)
- ค่าโล่รางวัล 3 อัน ๆ ละ ๕๐๐ บาท =
๑,๕๐๐ บาท
-ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป ๑๒ อัน ๆ ละ
๑๐๐ บาท = ๑,๒๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๕ สรุป และรายงานผลการ
ดาเนินงาน -ค่าจัดทารูปเล่มรายงานและการ
ถอดบทเรียน ๑๒ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท
รวม

๕

ตอบแทน
๓,๖๐๐

7,200

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
๗๕๐ ๒,๗๐๐

รวม
๗,๐๕๐

๖๐๐

๖๐๐

7,6๐๐

๕,๒๐๐ ๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การประเมินผล

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน เครื่องมือทีใ่ ช้
1) ประสิ ท ธิ ภ าพของคู่ มื อ นิ เ ทศติ ด ตามเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การประกั น สอบถาม
แบบสอบถาม
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2) คะแนนสอบโดยเฉลี่ ย ของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ทดสอบ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ใ นการปฏิบั ติห น้ าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบทดสอบ
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๖. การประเมินผล (ต่อ)

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน เครื่องมือทีใ่ ช้
3) ความพึงพอใจในการรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ สอบถาม
แบบสอบถาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
ความพึงพอใจ
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ร ะบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้
รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

ประเมิน

แบบประเมิน

๗. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๑. สถานศึกษามีความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
มีความยั่งยืน
๒. สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
จานวน ๙๘ แห่ง มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เข้าใจบริบทของสถานศึกษาและเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
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ชื่อโครงการ เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย ๑๐๐%
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 4
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทากรอบหลักสูตร
รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
จุดเน้น สพฐ. ที่ 6
ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
มีส่ ว นร่ ว มและมี ปฏิ สั มพั นธ์กั บกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผ่ านการปฏิ บั ติที่ หลากหลาย
รูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง นางพรรณี กันใหม่ นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5
1. หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๔ มุ่งเน้นการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
มีคุ ณภาพและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ตอบโจทย์ บ ริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้มีศักยภาพตามวัย ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
และมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น
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ประกอบกับการมุ่งให้ มีการยกระดับคุณภาพนักเรี ยนระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกเขี ยนได้
นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยัง กาหนดนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยมุ่งให้
ความสาคัญกับการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องและขับเคลื่อนการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ให้อ่านออกเขียนได้ พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่องและพัฒนานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนขยายโอกาส) ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง อีกทั้งภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มี
ความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถ
ประกอบกิจธุระ การงาน และดารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อง
ฝึกฝนจนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนาไปใช้ ใน
ชีวิตจริง การอ่านและการเขียนจึงมีความสาคัญอย่างมากที่จะต้อง ปลูกฝังให้เกิดเป็นทักษะเบื้องต้นแก่ผู้เรียน
ทุกคนอย่างขาดไม่ได้และจากการประเมินผลความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด
(สอบ RT) ปีการศึกษา 256๓ พบว่า ยังมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านอยู่
ในระดับต่ากว่าระดับชาติ และจากการประเมินผลความสามารถด้านการอ่านโดยใช้เครื่องมือทดสอบการอ่าน
การเขียนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา พบว่ายังมีจานวนนักเรียนที่ยังอยู่ในระดับปรับปรุงและระดับพอใช้
จากสภาพดังกล่าว นับว่าเป็นภาระสาคัญของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ที่ต้องหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
อ่าน การเขียน ตลอดจนพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาการ
อ่านการเขียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าในสถานศึกษา อันจะนาไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อไป ซึ่งการจัดการศึกษาหรื อการจัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และตามพระราชบั ญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่า
ผู้เรียนสาคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบ
การพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออานวยให้
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ผู้เรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเองก้าวไกลตามความต้องการจนถึงระดับสากล ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจั ดการศึกษา ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6
๒. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ด้วยเทคนิคการนิเทศ ดังต่อไปนี้
๑) เทคนิคนิเทศสัญจร
๒) นิเทศโดยใช้ระบบ Conference
๓) นิเทศโดยใช้ ICT
๔) นิเทศแบบ X-Ray
๖) นิเทศแบบ Coaching & Mentoring
๕) นิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน
๗) นิเทศเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ PLC
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
1) จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
ในสังกัด
๒) นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัด โดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน อย่างน้อยโรงเรียน
ละ 2 ครั้ง/1 ภาคเรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในสังกัด มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
เขียนได้ ลายมือสวยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม
การยกระดับคุณภาพด้านการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีแนวทาง/นวัตกรรมนิเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยโรงเรียนในสังกัด
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

150

๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในสังกัด
๑.๑ ประกาศนโยบายการอ่านออก เขียนได้
ลายมือสวย เป็นวาระสาคัญของสานักงานเขตพื้นที่
๑.2 จัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
โรงเรียนในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้
ลายมือสวย
๑.๓ จั ด ท าเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลการอ่ า นออก
เขียนได้ ลายมือสวย
๑.๔ จัดทาคู่มือการพัฒนา
1) คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่านออก
เขียนได้
๒) คู่มือการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ
๑.๕ ประเมินการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
วิเคราะห์ส ภาพปัญหาของนักเรี ยน จัดทาข้อมูล
สารสนเทศและหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด
๑.๖ พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มี
เทคนิค วิธีการสอนและสร้างสื่อนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ลายมือไม่สวย
๑.๗ กากับ นิเทศ ติดตามและช่วยเหลือโรงเรียน
ในการพัฒนานักเรียน
๑.๘ ถอดบทเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ลายมือไม่สวย
๑.๙ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญและกาลังใจแก่
โรงเรียน ครู และนักเรียน
๑.๑๐ สรุปผลการพัฒนาเครื่องมือนิเทศและ
รายงานผลการนิเทศ
๑.11 รายงานผลต่อ สพฐ. ทุกระยะ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
พฤศจิกายน 2564 นางพรรณี กันใหม่
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง
พฤศจิกายน 2564

นางพรรณี กันใหม่
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง

พฤศจิกายน 2564

นางพรรณี กันใหม่
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง

พฤศจิกายน 2564

นางพรรณี กันใหม่
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง

ธันวาคม 2564

ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน

ธันวาคม 2564

นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
นางพรรณี กันใหม่
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง

ธันวาคม 2564 –
สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565

ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน

สิงหาคม 2565

นางพรรณี กันใหม่
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง

กันยายน 2565

นางพรรณี กันใหม่
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง

ธันวาคม 2564 –
สิงหาคม 2565

นางพรรณี กันใหม่
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง

ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมืน่ บาทถ้วน)
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
1. พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในสังกัด
๑.๑ ประกาศนโยบายการอ่านออก เขียนได้
ลายมือสวย เป็นวาระสาคัญของสานักงานเขตพื้นที่
๑.2 จัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงเรียนใน
๓๐๐
การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
๑.๓ จัดทาเครื่องมือประเมินผลการอ่านออก เขียนได้
ลายมือสวย
๑.๔ จัดทาคู่มือการพัฒนา
1) คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้
๒) คู่มือการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ
๑.๕ ประเมิ น การอ่ า นออก เขี ย นได้ ลายมื อ สวย
วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาของนั ก เรี ย น จั ด ท าข้ อ มู ล
สารสนเทศและหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด
๑.๖ พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีเทคนิค
วิธีการสอนและสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ลายมือไม่สวย
๑.๗ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญและกาลังใจแก่โรงเรียน
๒๙,๗๐๐
ครู และนักเรียน
- ค่าจัดทาโล่รางวัล (๖๖ อัน * ๔๕๐ บาท)
๑.๘ สรุปผลการพัฒนาเครื่องมือนิเทศและรายงานผลการนิเทศ
๑.๙ รายงานผลต่อ สพฐ. ทุกระยะ
รวม
๒๙,๗๐๐
๒๐๐
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รวม
-

๓๐๐
-

-

๒๙,๗๐๐
๓๐,๐๐๐
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๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
๑. ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -แบบประเมินความสามารถ
ที่มีความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ ด้านการอ่านออก เขียนได้
ลายมือสวย สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ของนักเรียน
-แบบประเมินความสามารถ
ด้านการคัดลายมือ
๒. ร้อยละโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม
-รายงานผลการใช้นวัตกรรมฯ
-บันทึกผลการใช้นวัตกรรมฯ
การบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรม
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการ
การอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
อย่างต่อเนื่อง
๓. ร้ อ ยละรู ป แบบการนิ เ ทศ ติ ด ตาม -รายงานผลการนิเทศ
-บันทึกการนิเทศ
ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียน
ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้วยเทคนิคการนิเทศ

เครื่องมือทีใ่ ช้
-แบบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านฯ
-สรุปผลการประเมินฯ
แบบรายงานผลการใช้
นวัตกรรมฯ

แบบรายงานผลการนิเทศฯ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดมีความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้
ลายมือสวย ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๗.๒ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการการอ่านออก เขียนได้
ลายมือสวย อย่างต่อเนื่อง
๗.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีแนวทางการดาเนินการนิเทศ
เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
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ชื่อโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม ปีงบประมาณ 256๕
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ. ที่ 2
ด้านโอกาส
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
จุดเน้น สพฐ. ที่ 3
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3–6ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือ
เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็ก
พิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
นโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น สพฐ. ที่ 6
ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
กลุม่ งานทีร่ บั ผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา, นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 256๕
1. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 ว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการ
ศึกษา มาตรา 5 และมาตรา 8 กาหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา และให้สถานศึกษาจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุ คคล ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการ รวมถึงการให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพการดารงชีวิต การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการ
อื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 10วรรคสอง กาหนดให้ “การ
จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่า งกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์สังคม การสื่อสารและการ
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เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษการจัดการศึกษาดังกล่าวให้จัด
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอา นวยความสะดวก
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา”และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 49 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในภาวะ
ยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิดังกล่าวและได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับบุคคล
อื่น” ซึ่งการจัดการเรียนร่วมเป็นการจัดการศึกษาที่ให้โอกาสเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษได้ร่วมเรียน ร่วม
ใช้ชีวิตกับเด็กปกติในระบบโรงเรียนทั่วไป เพื่อให้เด็กกลุ่มดังกล่าวได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พิจารณาเห็นถึงความต้องการจาเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนทั่วไป ให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาตามสิทธิ
และหน้าทีท่ างการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษทางการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทาง
การศึกษา
2.2 เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนรู้
ในรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
2.3 ครู และบุ คลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒ นาสมรรถภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.๑ เชิงปริมาณ
3.1.๑ สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงข้อมูลและความต้องการช่วยเหลือของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
3.๑.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนรู้
ในรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
3.๑.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.๒ เชิงคุณภาพ
3.๒.๑ สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงข้อมูลและความต้องการช่วยเหลือของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน
3.2.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมและได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
4.๑ การจัดระบบสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม จานวน ๘๖ โรง
แบ่งเป็น
- โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จานวน 4 โรงเรียน
- โรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม จานวน ๘2 โรงเรียน
4.๒ อบรมพัฒนาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านการเรียนรวม การคัดกรอง
การดูแลช่วยเหลือเด็ก โปรแกรม SET โปรแกรม IEP online
4.3 นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
1 กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนพัฒนาความเข้มแข็งให้
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จานวน ๘๖ แยกเป็น
* โรงเรียนต้นแบบฯ ๔ โรงเรียน
* โรงเรียนทั่วไปฯ ๘๒ โรงเรียน
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาแก่ครูและบุคลากร
14,400 15,000
600 30,000
ทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านการเรียนรวม
การคัดกรอง การดูแลช่วยเหลือเด็ก โปรแกรม SET
โปรแกรม IEP online (การอบรมแบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติการ 10 กลุ่ม)
-ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก
(1 คน x 600 บาท x 12 ชม.) = 7,200 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากรประจากลุ่ม
(2 คน x 300 บาท x 12 ชม.) = 7,200 บาท
-ค่าอาหาร (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
= 8,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x
4 มื้อ) = 7,000 บาท
-ค่าวัสดุ = 600 บาท
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
รวม
14,400 15,000
600 30,000
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๖. การประเมินผล

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา

วิธกี ารประเมิน เครื่องมือทีใ่ ช้
สารวจ ,
แบบสารวจ
สอบถาม
แบบสอบถาม

๒) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา สารวจ ,
ได้รับบริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
สอบถาม

แบบสารวจ
แบบสอบถาม

3) ร้อยละ ๘0 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบสารวจ
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ

สารวจ ,
สอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๗.1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้ารับการศึกษาร่วมกับเด็กทั่วไป และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
๗.2. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ทางการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
๗.3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ
๗.4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา

๑๕๗
ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หน่วยตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
๑. หลักการและเหตุผล
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
ส่ ว นราชการจั ด ท าและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ต่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติภ ายในเดือ นสุ ด ท้า ยของปี ง บประมาณ ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ ด้านการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบกาหนดให้จัดทา
แผนการตรวจสอบภายใน โดยนาผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ซึ่งเป็นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการดาเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านการเงิน บัญชี
(Financial) ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
(Compliance) ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้คาปรึกษา แนะนา ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

๑๕๘
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด้านการตรวจสอบภายในชองสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้
สามารถดาเนินการตรวจสอบได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนให้การบริ หารจัดการด้านการเงิน การบั ญชี ของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายในได้
วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจน กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดภายใต้จานวนบุคลากร
และทรัพยากรที่มีจากัด
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนการ
ดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้คาปรึกษาที่เพิ่มคุณค่า
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
2.4 เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
๓.๒ โรงเรียนในสังกัดจานวน 20 แห่ง
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา ตุลาคม 2564 –
หน่วยตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงาน แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กันยายน 2565
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
1.1 ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี
1.2 ตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 ตรวจสอบโครงการตามนโยบายที่กาหนด
1.4 สอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2565
1.5 ติดตามและประเมินการดาเนินโครงการ
ของ สพป.ชม.6

๑๕๙
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม
2 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา
การปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด
2.1 การเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด
2.2 การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.3 หลักฐานการจ่าย
3 ตรวจสอบการดาเนินงาน
3.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท.
(เงินโครงการอาหารกลางวัน)
3.2 เงินรายได้สถานศึกษา งานตรวจสอบ
ทีบ่ รู ณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.3 ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ตุลาคม 2564 –
หน่วยตรวจสอบภายใน
กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัดจานวน 15 แห่ง
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 240 บาท x 10 วัน)
= 4,800 บาท
-ค่าที่พัก (2 คน x 500 บาท x 5 วัน)
= 5,000 บาท
2 ตรวจสอบตามนโยบายของ สพฐ.และ สพป.
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 240 บาท x 2 วัน)
= 960 บาท
-ค่าที่พัก (2 คน x 500 บาท x 1 วัน)
= 1,000 บาท

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
9,800

1,960

รวม
9,800

1,960

๑๖๐
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)
ที่

กิจกรรม/รายการ

3 จัดทาเครื่องมือ/กระดาษทาการและสรุปผล/
รายงาน
4 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 240 บาท x 3 วัน)
= 1,440 บาท
-ค่าพาหนะ (2 คน x 5,000 บาท)
= 10,000 บาท
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด
มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
6.2 ตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ตอบแทน

-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
1,800

รวม
1,800

11,440

11,440

23,200

วิธกี ารประเมิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

1,800

25,000

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบสอบถาม
กระดาษทาการ

สัมภาษณ์ สังเกต
แบบสัมภาษณ์
สอบถามผู้ปฏิบัติ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบบสอบถาม
รวบรวมข้อมูล สรุป/รายงาน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหาร
จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษามีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
7.2 ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนาไปสู่คุณภาพการตรวจสอบภายใน

๑๖๑
ชื่อโครงการ

เสริมสร้างความรู้และพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ)
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต
นโยบาย สพฐ. ที่ 4
ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ. ที่ 9
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล นิติกรชานาญการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
ระยะเวลาดาเนินการ เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 95 ได้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย
ให้กระทาโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใด
ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๖๒
เพื่อสู่การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกส่วนปฏิบัติงาน
ราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระทาผิดวินัย และการทาผิดระเบียบกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามา สาเหตุหนึ่งเกิด
จากความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายอย่างถ่องแท้ ขาดประสบการณ์ และเข้าใจผิด ตีความกฎหมายผิด ซึ่ง
หากไม่รีบดาเนินการแก้ไข อาจจะก่อ ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการในหลายกรณี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงเห็นว่าควรต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริห ารงาน
ของสถานศึกษาและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด จึงได้
จัดทาโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้มีความความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แบบแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการ
ทุจริ ตและประพฤติมิช อบ การสื บ สวนข้อเท็ จจริ ง และการดาเนิ น การทางวินัย สามารถน าไปปรั บ ใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจะช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องคดีปกครอง หรือ
ร้องเรียนกล่าวหาทางวินัย ส่งผลให้ปริมาณเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ลดลงตามลาดับ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย
การรักษาวินัย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตลอดถึงกรณีศึกษาที่เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน อันนาไปสู่การป้องกันการทุจริต
๓. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ จานวน 100 คน
๓.๑.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด จานวน 86 โรงเรียน
3.1.2 ผู้บริหารและบุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จานวน 14 คน

๑๖๓
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ใน
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เข้าใจกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย ทาให้
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีจิตสานึกในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมได้ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นพลเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ธารงวินัย
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 อบรมเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาวินัย
การรักษาวินัย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2 เข้ารับการอบรม สัมมนาหลักสูตร หรือ
การประชุมที่ สพฐ. หรือหน่วยงานอื่นจัด
เพื่อพัฒนาศักยภาพนิติกร
3 เผยแพร่บทความ หรือความรู้ให้กับผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย

ระยะเวลาดาเนินงาน
เมษายน 2565 –
มิถุนายน 2565

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ

ที่
ตอบแทน
1 กิจกรรมที่ ๑ โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
และพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม สาหรับ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท จานวน 100 คน
2 กิจกรรมที่ 2 เข้ารับการอบรม สัมมนา
หลักสูตร หรือการประชุมที่ สพฐ. หรือ
หน่วยงานอื่นจัด เพื่อพัฒนาศักยภาพนิติกร
3 กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่บทความ หรือความรู้
ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

3,500

3,500

รวม

3,500

-

3,500

๑๖๔
๖. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

วิธกี ารประเมิน
เชิงปริมาณ
นับจากจานวนผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูฝ่ายปกครอง
ฝึกอบรม และนับจาก
ในสังกัด จานวน 86 โรงเรียน และผู้บริหารและบุคลากร ปริมาณเรื่องร้องเรียน
ในสพป.เชียงใหม่ เขต 6 จานวน 14 คน รวม 100 คน ประจาปีงบประมาณ
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ ความรู้ในเรื่องวินัย การรักษา 2565
วินั ย การดาเนิ น การทางวินั ย คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ตลอดจนความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และจานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทาผิดระเบียบกฎหมายของสถานศึกษา
ลดลง จากปีงบประมาณ 2564
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูฝ่ายปกครอง
ในสังกัด และผู้บริหารและบุคลากรใน สพป.เชียงใหม่
เขต 6 ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องวินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ตลอดจน
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น

เครื่องมือทีใ่ ช้
-

การทดสอบความรู้ความ แบบทดสอบความรู้
เข้าใจของผู้เข้ารับการ ความเข้าใจก่อน-หลัง
ฝึกอบรมก่อน-หลัง การ ฝึกอบรม
ฝึกอบรม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดมีความรู้ในเรื่อง วินัย คุณธรรม
จริยธรรม สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ลดลง

