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               ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2563 เพื่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนนิงำน  
และขับเคลื่อนบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคญัเกี่ยวกับ วิสัยทศัน ์พันธกิจ ค่ำนิยม วัฒนธรรมเปำ้ประสงค์ 
จุดเน้น ตัวชี้วัดควำมส ำเรจ็ กลยทุธ์ โครงกำร กิจกรรม และวงเงินงบประมำณ ซึ่งมกีำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  กับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศกึษำธิกำร 
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเน้น
ควำมสอดคล้องตำมจุดเน้นเปน็ส ำคัญ  
 

     กำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้  จะบรรลุตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้
จะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกสถำนศกึษำในสงักัด  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ และกำรสนับสนุนจำก 
ทุกภำคส่วน โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำย คือกำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 

              ขอขอบคุณคณะท ำงำน ผู้บริหำรกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน     
ที่ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของ
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ต่อไป 
   
 

                                           ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
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ส่วนที ่1 สภำพกำรจดักำรศกึษำ        
   อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ    1 
   โครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ     2 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
   ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 3 
ส่วนที ่2 ทศิทำงกำรพฒันำกำรศกึษำ       
   กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำ      7 
   กรอบยุทธศำสตรช์ำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   8 
   แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579      10 
   นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  15 
   นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564)    18 
   จุดเนน้นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร   19 
   แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12   22 
   แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษำธิกำร 23 
   นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน ปี พ.ศ. 2563  24 
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์     58 
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   องค์ประกอบนโยบำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำ    61 
   รูปแบบกำรบริหำรองค์กรแห่งคุณภำพ สพป.อต. 1 โมเดล   63 
   ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน     71 
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ส่วนที ่4 กำรบรหิำรแผนสู่กำรปฏิบตั ิ       
   กำรจัดสรรทรพัยำกรเพื่อกำรขับเคลื่อนแผนปฏบัิติกำร   81 
   ปัจจัยควำมส ำเร็จ       82 
   กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ       82 
   ปฏิทินกำรบริหำรแผนสูก่ำรปฏิบัติ     83 
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจดัการศึกษา 
 

อ านาจหนา้ท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน  
และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีอำนาจหน้าท่ีคือ 
          1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
          2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
             3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น 
ท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนกุรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
       11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้มอบหมาย  
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 โครงสรา้งการบริหาร 

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 
 

 

 

คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) 

 

 สถานศึกษา  
(161 โรงเรยีน) 

 

 

หน่วย 

ตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่ม 

อำนวยการ 

 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

 

กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสนิทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาคร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่ม 

กฎหมายและคดี 
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ตารางที่ 1  จ  านวนบุคลากร สงักัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

  บุคลากร / กลุ่ม ชาย หญิง รวม 

ข้าราชการ    

ผอ./รอง ผอ. 4   4 

กลุ่มอำนวยการ 1 6 7 

กลุ่มนโยบายและแผน 1 6 7 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  1   1 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2 5 7 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 6 8 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   1 1 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 3 7 10 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 5 6 

หน่วยตรวจสอบภายใน 1 2 3 

รวมข้าราชการ 17 39 56 

พนักงานราชการ  1 1 

ลูกจ้างประจำ 8 2 10 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 4 5 

รวมบุคลากร สพป.ทั้งสิ้น 26 46 72 

 

ตารางที่ 2  จ  านวนโรงเรียนครู นักเรียน หอ้งเรียน อตัรานักเรียน : หอ้ง และนักเรียน : ครู 

อำเภอ โรงเรียน ครู/ผู้บริหาร นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน:ห้อง นักเรียน:ครู 

เมืองอุตรดิตถ์ 59 440 7,279 509 14 :    1 17 :    1 

ตรอน 21 140 2,005 178 11 :    1 14 :    1 

พิชัย 47 321 5,534 433 13 :    1 17 :    1 

ลับแล 17 112 1,615 137 12 :    1 14 :    1 

ทองแสนขัน 17 121 1,981 151 13 :    1 16 :    1 

รวม สพฐ. 161 1,134 18,414 1,408 13 :    1 16 :    1 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ตารางที่ 3  จ  านวนโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

อำเภอ 
ระดับท่ีจัดการศึกษา 

ร้อยละ อนุบาล 1 - 
ป.6 

อนุบาล 2 - 
ป.6 

อนุบาล 1 - 
ม.3 

อนุบาล 2 - 
ม.3 

อนบุาล 2 - 
ม.6 

รวม 

เมืองอุตรดิตถ์ 8 40 5 6   59 36.65 

ตรอน 3 12 1 5   21 13.04 

พิชัย 6 34 1 5 1 47 29.19 

ลับแล   13 1 3   17 10.56 

ทองแสนขัน   10   7   17 10.56 

ร้อยละ 17 109 8 26 1 161 100 

 10.56 67.70 4.97 16.15 0.62 100   

ตารางที่ 4  จ  านวนนักเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 111 97 208 330 
อนุบาล 2 827 800 1,627 150 
อนุบาล 3 932 838 1,770 154 
รวมอนุบาล 1,870 1,735 3,605 330 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,066 992 2,058 159 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,062 962 2,024 159 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,080 1,007 2,087 159 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,086 1,009 2,095 160 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,173 943 2,116 161 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,161 1,060 2,221 160 
รวมประถมศึกษา 6,628 5,973 12,601 957 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 434 273 707 39 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 455 265 720 39 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 387 312 699 37 
รวม ม.ต้น 1,276 850 2,126 115 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 20 34 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 10 24 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 13 24 2 
รวม ม.ปลาย 39 43 82 6 
รวม มัธยมศึกษา 1,315 893 2,208 121 
รวม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 9,813 8,601 18,414 1,408 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) และผลการประเมิน 

 ความสามารถพื้ นฐานนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 (NT) ปีการศึกษา 2561 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ นักเรียน 
ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวม  
4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 701,456 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 443,823 54.61 35.47 36.65 38.83 41.14 

ระดับเขตพื้นที่ 1,944 55.50 36.90 38.42 39.53 42.59 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ จำนวนนักเรียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวม  
4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 645,685 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 47,4487 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 

ระดับเขตพื้นที่ 553 52.37 26.10 26.79 34.39 34.91 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ 
จำนวน
นักเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
รวม  

4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 372,553 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 287,643 53.09 35.48 31.15 31.04 30.75 36.30 

ระดับโรงเรียน 29 42.17 34.69 23.41 20.43 27.60 29.66 
 

ผลการทดสอบความสามารถพื้ นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test: NT) ช้ันประถมศึกษาปีที ่3   

สพป.อุตรดิตถ ์เขต 1 เปรียบเทียบกับระดบัประเทศ 

ระดับ 
ผลคะแนนการทดสอบจำแนกตามวิชา (เฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ
รวม ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล 

เฉลี่ยรวม 
ท้ัง 3 ด้าน 

ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 พอใช้ 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 52.73 47.89 47.57 49.40 พอใช้ 

ระดับเขตพื้นที่ 54.50 49.59 49.06 51.05 พอใช้ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 

ตารางที่ 6  รายช่ือเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

 

ที่ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อำเภอ จำนวนโรงเรียน 
ศน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

ประจำเครือข่ายฯ 

1 เมืองฝาง เมืองอุตรดิตถ์ 9 นายจำเนียร  จันทะ 

2 นพเก้าศึกษา เมืองอุตรดิตถ์ 9 นายจำเนียร  จันทะ 

3 ด่านดำรงฤทธ์ิ เมืองอุตรดิตถ์ 11 นางสุนันทา  รักพงษ์ 

4 ไตรภาค ี เมืองอุตรดิตถ์ 8 นางสุนันทา  รักพงษ์ 

5 อนุบาลอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 3 นางสุนันทา  รักพงษ์ 

6 ป่าเซ่า-หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ 8 นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพันธ์ 

7 เมืองอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 6 นางสุนันทา  รักพงษ์ 

8 คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ 8 นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพันธ์ 

9 ดารารัศม ี พิชัย 7 ว่าท่ี พ.ต. สมชาย อินทร์ขำ 

10 ไร่อ้อยดารา พิชัย 7 นางศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ 

11 พิชัยสงคราม พิชัย 7 นายคำรณ จวนอาจ 

12 นายาง พิชัย 5 นางณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญากุล 

13 พิชัยท่าพญา พิชัย 8 ว่าท่ี พ.ต. สมชาย อินทร์ขำ 

14 นาอิน-บ้านโคน พิชัย 6 นายคำรณ จวนอาจ 

15 พิชัยดาบหัก พิชัย 8 นายคำรณ จวนอาจ 

16 เมืองตรอน 1 ตรอน 7 นางรุจิรา เทพอาจ 

17 เมืองตรอน 2 ตรอน 7 นางรุจิรา เทพอาจ 

18 เมอืงตรอน 3 ตรอน 9 นางรุจิรา เทพอาจ 

19 ทุ่งเวฬุวัน ลับแล 8 นางศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ 

20 พระแท่นศิลาอาสน์ ลับแล 6 นางศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ 

21 ลับแลพัฒนา ลับแล 11  นางศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ 

22 ผักขวง ทองแสนขัน 6 นางณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญากุล 

23 เหล็กน้ำพ้ี ทองแสนขัน 7 นางณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญากุล 

24 บ่อทอง ทองแสนขัน 7 นางณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญากุล 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
 

 

 

 

ทิศทางการพฒันาการศึกษา 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพฒันาการศึกษา 
 

การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ยึดนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ์และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินการ ดังนี้ 
 

กรอบแนวคิดในการพฒันา 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 

มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล 
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วย 

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม  
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา 
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้ 
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้  
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ
ในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   นำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
มาเช่ือมโยงกับอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  และกำหนดเป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้าหมาย 
   1. ความม่ันคง 
    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง 
เป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 สังคมมีความปองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต 
มีท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
      1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
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   2. ความม่ังคั่ง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน 
กลุ่มรายได้สูง ความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึน้ 
    2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยง 
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
   3. ความยั่งยืน 
    3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง 
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
    3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
    3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
   2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
   3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
    4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวข้อง 
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต 
ของประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคุีณภาพเท่าเทียม 
และท่ัวถึง 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี 
ขนาดท่ีเหมาะสม 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ 
เป็นสากล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถ     
ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
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  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
  ยุทธศาสตร์ 
   1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ           
ในการแข่งขันของประเทศ 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
   4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  ปัจจัยและเง่ือนไขความสำเร็จ 
   การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีกำหนดไว้ใน 
แผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย 
ความสำเร็จให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย   
ต้องดำเนินการ ดังนี ้
   1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม 
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบ 
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
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   2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของ 
ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ 
การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา 
มีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก 
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
   3. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ    
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
   4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคน           
ตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วง
เวลาท่ีกำหนด 
   5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าท่ีและการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง    
สู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละ 
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการ 
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
   6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน 
ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
   7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี      
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ 
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ 
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสำคัญ คือ 
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง 
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข 
ท่ีจำเป็นสำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุง่เน้นการพฒันาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม 
คุณภาพ มีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง 
สมานฉันท์ 
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สำหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ
ว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่   
กับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ำและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
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  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม   
ท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมี 
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
   3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
   5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
   7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ท้ังใน 
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมี 
บทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ท้ังใน 
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
  เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิต 
วิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2. ความเหล่ือมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ    
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
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   3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด 
เล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ 
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ 
ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
   4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
   2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
   3. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื  
   4. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ 
ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
   5. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
   6. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี) 

  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 
โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุให้รัฐบาลมีหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี ้
  นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เปน็ 
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าท่ีสำคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะ 
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
ท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุน 
โครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลาย 
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอยา่งท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
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  นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง 
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส 
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง 
ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้ 
รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ 
ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปล่ียนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
   2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
การเมือง และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง 
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และ 
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัด
ระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนท้ังทางบก
และทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจท่ีมีเทคโนโลยี
ทันสมัย กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้าย
สากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ีต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายท่ีเข้มงวด และจัดการปัญหาอื่น ๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลการปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
   2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี 
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน 
พื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล 
ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบ้านเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง 
ประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้ 
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  นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญท้ังการศึกษาใน 
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ 
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ำ และพัฒนา 
กำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหนา้ จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และ
บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
   นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ 
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
   นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้ 
และทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ 
เรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
   นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ 
ของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และพัฒนา และนวัตกรรม 
   นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ี 
เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขา      
ท่ีขาดแคลน การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรูก้ับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ 
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ไปทำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี 
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรา้งสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต 
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
การจัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งกำจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำจัดขยะในพื้นท่ีวิกฤติซึ่งจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลักในพื้นท่ีใดท่ีสามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น       
จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างขึ้น 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และขยะติดเช้ือจะพัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มกีารลักลอบท้ิง รวมทั้งจัดการ
สารเคมีโดยลดความเส่ียงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการ
อย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จำเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและ
ประชาชน 
 

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 

  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคงของ 
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ
และส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้
คำนึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้ 
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  วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมี 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุก 
ในประชาคมอาเซียนและดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
  นโยบายความม่ันคงที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย 
   1. นโยบายท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้อง 
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   2. นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
    2.1) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข     
มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 
   3. นโยบายท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3.1) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยนืโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ     
ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
 

จุดเนน้นโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ) 

 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนส่ศตวรรษท่ี 21  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตร 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 หลักการ 

1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผู้เรียน ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
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2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์กรมหาชนในกำกับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 
  เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะท่ี
สำคัญด้านต่าง ๆ เช่นทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วย
การจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึน้ 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิตอลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี ้

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ 
ภาษาอังกฤษ (ภาษาท่ีสาม) 

2. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี 
งานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
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การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ 

นโยบายชองรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธกิาร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีแลดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 

ใหผู้้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังตาม 

ความความต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
6. ให้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....... โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อ 

ต่อการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี 

เกดิขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นท่ีน้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาส่ือสารอธิบายทำ
ความเข้าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ใหผู้้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าท่ีตรวจราชการ  
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบิตงานตามปกติ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่กอ่นนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากท่ีกำหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 
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แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) 

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ 
ดำเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
  พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
   2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
   1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปล่ียนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
   2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
   3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
   4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
   1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
   2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
   3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
   4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
   5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
   6. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
   7. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
   8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
   9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
   10. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
   4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ       
จัดการศึกษา 
   

แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม 
  พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
   2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
   4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
   5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   6..ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 
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เป้าหมายหลัก 
   1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
   2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
   3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
   4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ก. บทนำ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐ
ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 กำหนดว่า “ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ 
ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพฒันาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมคีวามพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมี
สุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562 
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  

ข. วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  
ค. พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
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7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

ง. เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มคีวามรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษา  
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จ. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
 
ฉ. มาตรการและแนวดำเนินการ  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
บทนำ  

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
มุ่งเน้นการพฒันาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย ์สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนท่ีมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติ 
เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีเฉพาะ 
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และ
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เกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อใหผู้้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น  

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  

5. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถงึความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
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5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพื้นท่ี  

6. จำนวนสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เปน็พลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมอืง มีหลักคิด ท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมอืงโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกำหนด  

1.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีกำหนด  

(2) จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
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2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ท่ี
มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกำหนด  

2.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษา 

ช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบ่มนิสัย  
 
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดำเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ  

1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
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(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงภัย  
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นทีเ่ฉพาะ  

เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นท่ีสูงในถิ่น 

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท  

(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นท่ีสูง ในถิ่นทุรกันดาร  
ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

(3) สร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพบริบทของพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์  
4.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร  

(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  
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(4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
บทนำ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเปน็ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ” ดังนั้น การพฒันาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพช้ันสูง เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
เป้าประสงค ์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวช้ีวัด  
1. จำนวนผู้เรียนมีความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
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3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความ

สนใจ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจาก 

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการ 

เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ
ท่ีตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ต้ังแต่จำนวน 
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้าน
ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให ้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน  
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงาน ผลการดำเนินงาน 
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. สถานศึกษา  
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และ 

ความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
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2.2 ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็น 
เลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุข
พลานามัย ให้เปน็คนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ  

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียน 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปล่ียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความ
ต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา  

2.6 ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมนิตาม 
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง   
 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
บทนำ  

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์เริ่มต้ังแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้  
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มี
ความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว 
รวมถึงความตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย 
และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
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ความสำคัญในอาชีพและหน้าท่ีของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าท่ีกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูแ้ละวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

เป้าประสงค์  
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับ

แนวโน้มการพฒันาของประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ท่ีสอดคล้องกับ

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุน่ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถงึการวางพืน้ฐานการเรยีนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อำนวยการการเรียนรู้  
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม  

ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
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อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้  

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

7. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู ้
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะ
ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เอือ้ต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะส่ือสารภาษาไทย  
มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการ 

การเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร  

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี  
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้านดิจิทัล พร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้น 

ปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ 
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดำเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
(4) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎ ีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ  

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ  
(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ 

ดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2.1.2 สถานศึกษา  

(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอก 
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  

(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  
(3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่ิงอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ 

ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข ้เจ็บ  
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและ 

การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา  
(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง  
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเ้รียนระดับประถมศึกษา  

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  
2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ   
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- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของ 

ประเทศ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ 

ส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  
(2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 3 และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับช้ัน  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม 
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  

(5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียน ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการ  

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง 
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2.2 สถานศึกษา  

(1) จัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสห

วิทยาการ (STEAM Education) เช่น  
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
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- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์  

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะ
ท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วย

ความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  
(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษา  
ผู้เรียนระดับมธัยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี

วินัย มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้
ในการเรียนรู้ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่ การมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  
2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ  

- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพื่อใช้เปน็เครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรูไ้ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  

(2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  

(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
2.3.2 สถานศึกษา  

(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent 

Study : IS)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเนน้การใช้ฐานความรู้และระบบความคิด

ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น  
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก

ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
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(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  

เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  
โดยแนวทางการดำเนินการ  

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพ
จริงสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมท้ังการ
พัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ  

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังครูและบุคลกรให้มี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส  

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดี ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส  

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี ส่ิงอำนวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ  

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  

 
3. นำเทคโนโลยีดิจทัิล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา  

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge 
- Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
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(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกำหนด  

(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
3.2 สถานศึกษา  

(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกำหนด  

(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล 
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  

การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนส่ือการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถงึการพัฒนาครูท่ีมีความ เช่ียวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง  

 
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ  

การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูท่ีมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
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(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็น
ระบบ  
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าท่ี
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ และทำกิจกรรม
ในช้ันเรียน ทำหน้าท่ีกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พฒันากระบวนการเรียนรู้
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพือ่วาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอืน่ ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ท่ีกำหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path)  

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
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(Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าท่ีของ
ตน  

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา 
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พฒันาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลท่ีเน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ท่ีมีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction)  

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking)  

(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training  

(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ  

(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
ต้ังแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
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1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ  

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง 
เป็นต้น  

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  

4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทท้ังระบบ  

5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)  
 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
บทนำ  

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ
เหล่ือมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นท่ีใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคน
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น ตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการ
ศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
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พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้าง
หลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  

เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Global Goals 

for Sustainable Development)  
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี 

ร่วมมือในการจัดการศึกษา  
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา  
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพของประชาชน  

ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พื้นท่ี  

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมีประสิทธิภาพ  

46 



  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
            
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

 

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้งในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  

(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
1.2 สถานศึกษา  

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรับผิดชอบ  

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี 
จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษา  

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้
อย่างท่ัวถึงครบถ้วน  

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มี
คุณภาพ  

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีอยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่าง
ปลอดภัยท้ังไปและกลับ  
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทำมาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก 2) 
มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) 
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มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มคุีณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นท่ีห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ  
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศกึษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ  

เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มธัยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพ
พื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นท่ี  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นท่ีประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปน็เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง  
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเปน็เครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT)  

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
บทนำ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้น้อมนำ ศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” 
มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ัง 17 เป้าหมาย 
มาเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”  
ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
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หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0  

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพฒันาเป็นหนว่ยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้
มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน  
9. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม  

ตัวช้ีวัด  
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
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4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอตุสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้  

7. ครู และนักเรียนสามารถนำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  

8. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และ

สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ  
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ  
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ี

เป็นกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซท่ีมีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  

5. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค  

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค  
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8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดำเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green office)  

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและ
สถานศึกษา  

11. ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและการ
เลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและฉลาก ท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และส่ิงแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบท่ีนำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน  

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปล่ียนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทนำ  
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นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นท่ีสำคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายท่ีกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานท้ังระดับ
สำนักงานท้ังส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับต้ังแต่สถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงาน ท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication 
Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
พร้อมท้ังปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป  
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียน ให้เป็นหน่วยงานให้มี

ความทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
ตัวช้ีวัด  

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  
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3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได้  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าท่ี อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าท่ีและอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการ
เลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้
คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย
และความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจำกัดของแต่ละพื้นท่ี  
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(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนงาน ด้านธุรการ 
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เปน็ภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทำ
แผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ใหโ้รงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต้น  

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต  

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นำผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติหน้าท่ี  

(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้  

(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานท้ังระดับสำนักงานส่วนกลาง 
และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้
เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย มีหน้าท่ี สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”  

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพื้นท่ี  
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา  

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศกึษา  

เป็นมาตรการท่ีเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรง
ไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
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ซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเช่ือมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปล่ียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร  
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมลูผู้เรียน ข้อมูลคร ูข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับท้ังระดับ 
IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น 
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญช ีระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าท่ีสามารถใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันท้ังองค์กร โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับท้ังในรูปแบบ 
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาท้ัง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช่ือมโยงขอ้มูล เพื่อแลกเปล่ียน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐท้ังภายในและ
นอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานรว่มกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
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(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง และบรูณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยงข้อมูล
รายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดอุตรดิตถ ์
      

วิสยัทศัน ์

 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเท่ียวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต  
พนัธกิจ 

          1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ท่ีดีงาม และมีการ
สืบสานต่อไป มีความมั่นคงและยั่งยืนในการดํารงชีวิต 
    2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มี
คุณภาพประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดท่ีดี 
    3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความ
สมัครสมานสามัคคีของประชาชน 
          4. พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน 
          5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่และการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และความสัมพันธ์ท่ีดีท้ัง
ภายในและระหว่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์OTOP ให้มคุีณภาพปลอดภัยได้

มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเท่ียวอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำและส่งเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเท่ียวเพิ่มศักยภาพ การค้า 
การลงทุน การท่องเท่ียว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
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หมายเหตุ  

 แผนงาน/โครงการด้านการศึกษา อยู่ในยุทธศาสตร์ ท่ี 1  
  กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง 
  กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ปลอดภัย มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาจงัหวดัอุตรดิตถ ์

วิสยัทศัน ์

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
พนัธกิจ 

 1)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2)  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
 3)  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง  
 4)  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
                               การแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ค่านิยม TEAMWINS 

  T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
  A = Accountability ความรบัผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willingness ความมุ่งมั่นต้ังใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
  I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายท่ีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ 
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เป้าประสงคร์วม 

   1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
   2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง  
เท่าเทียม และมีคุณธรรม 
  

ตวัชี้ วัดเป้าประสงคร์วม 

   1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(3.830) 
   2. ร้อยละของคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของ
หน่วยงาน(ร้อยละ 82) 
   3. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ร้อยละ 60) 
   4. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของปีท่ีผ่านมา) 

บทบาทหนา้ท่ีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

            สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอำนาจหน้าท่ี ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

          ก.  ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา(มาตรา 36) 
          ข.  มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษาท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายนี้ ( พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ 
     ค.  มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
             1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
             2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พื้นท่ีการศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบแลกำกับ  ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

             3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
             4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
             5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา       
           6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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          7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
         8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          10) ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนกุรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
           11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
           12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีมอบหมาย  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จึงได้หลอมรวมทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ีแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรฐับาล จุดเน้นนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของ สพฐ. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การปฏิบัติงานเพื่อสง่มอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

     องคป์ระกอบนโยบายในการพฒันาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสยัทศัน ์(VISION) 

 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พนัธกิจ (MISSION)  

 1.จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ระดับสากล   
 2.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ เป็นคนเก่ง คน
ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี สำนึกในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และห่างไกลยาเสพติด 

  3.พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมท้ัง    
ส่งเสริมให้มีการวิจยัสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม นำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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4.บริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
และทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่านิยม   

  โปร่งใส สุจริต รับผิดชอบ 
 

 วัฒนธรรม  

 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม 
 

 เป้าประสงค ์(Goals)  

 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1 จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
  1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพ  
  2.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ เป็นคนเก่ง   
คนดี มีทักษะมีสุขภาพดี สำนึกในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลยาเสพติด 
  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน    
  4.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย การ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

รูปแบบการบริหารองคก์รแห่งคุณภาพ สพป.อต. 1 โมเดล     
 

 S 1  คุณภาพสถานศึกษา  ตามมาตรฐานของ สมศ. (School Quality : S 1)  
 

 S 2  คุณภาพสำนักงานเขต (Service Area Quality : S 2)  กายภาพที่ดี  สู่คุณภาพที่ดี 
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S 1  คุณภาพสถานศึกษา  ตามมาตรฐานของ สมศ. (School Quality : S 1)  
       1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน   เก่ง   ดี   มีทักษะ   มีสุขภาพดี 
           เก่ง  =  เป็นคนเก่ง (3 ตัวบ่งชี้) 
            1.1 นักเรียนอายุระหว่าง 3 – 6 ปี มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
            1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดหรือมีพัฒนาการสูงขึ้น 
             1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการ
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
            ดี =  เป็นคนดี (2 ตัวชี้วัด) 
             2.1   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
             2.2  นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามค่านิยม  12  ประการ  
            มีทักษะ (3 ตัวชี้วัด) 
             1)  นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 
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             2)  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาต้องมีทักษะทางเทคนิคพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อ 
             3) นักเรียนมีทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยใช้กระบวนการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด  
          มีสุขภาพดี (2 ตัวชี้วัด) 
            1) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
            2) นักเรียนมีสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ)  ในการใช้ชีวิตประจำวัน     
      2. ด้านคุณภาพครู  แนวคิดครูต้นแบบ , ครูเรียนแบบ 
          1. ครูดีมีจรรยาบรรณ 
              - ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร 
              - การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
              - ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
              - ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนาผู้เรียน 
          2. สร้างสรรค์นวัตกรรม 
                - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
              - มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
         3. นำสู่ครูมืออาชีพ 
             - เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
         4.  คุณภาพการบริหารจัดการ  
         5.  คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
S 2  คุณภาพสำนักงานเขต (Service Area Quality : S 2)  กายภาพที่ดี  สู่คุณภาพที่ดี 
 1.  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีมาตรฐาน มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม  
 2.  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ.  อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 3.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
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เป้าหมายการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน      

 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา 2561  

ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) มีเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ดังต่อไปนี้ 

 เป้าหมายท่ี 1 เป็นคนเก่ง  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จำนวน   3 ตัวชี้วัด  

 เป้าหมายท่ี 2 เป็นคนดี    ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จำนวน   2 ตัวชี้วัด 

 เป้าหมายท่ี 3 มีทักษะ     ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จำนวน   3 ตัวชี้วัด 

 เป้าหมายท่ี 4 มีสุขภาพดี ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จำนวน    2 ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย/ตวัชี้ วัด (KPI) การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็น คนเก่ง คนดี มีทกัษะ และมีสุขภาพดี                                  

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมายท่ี 1 เป็นคนเก่ง (3 ขอ้) 

          1.1. นักเรียนอายุระหว่าง 3 - 6 ปี มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา           

ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 1.2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐาน                

ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดหรือมีพัฒนาการสูงขึ้น 

 1.3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

เป้าหมายท่ี 2 เป็นคนดี (2 ขอ้)   

 2.1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 2.2. นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 

เป้าหมายท่ี 3 มีทกัษะ (3 ขอ้) 

 3.1. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์                  

ของแต่ละระดับช้ัน 

 3.2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาต้องมีทักษะทางเทคนิคพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพ               

หรือการศึกษาต่อ 

 3.3. นักเรียนมีทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยใช้กระบวนการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

เป้าหมายท่ี 4 มีสุขภาพดี (2 ขอ้) 
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 4.1. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 4.2. นักเรียนมีสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ) ในการใช้ชีวิตประจำวัน 

ระดบัคุณภาพ 

ระดบัดีเย่ียม 

1.1 เป็นคนเก่ง 

                1) นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ

แตกต่างระหว่างบุคคล   

        2) คะแนนเฉล่ียร้อยละ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบ

วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉล่ีย

ร้อยละต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของปกีารศึกษาท่ีผ่านมา 

        3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6          

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป                      

ใน 4 วิชา 

 1.2 เป็นคนดี 

       1) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

       2) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 

 1.3 มีทกัษะ 

       1) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป อ่านได้เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน 

      2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้น ไป มี ทักษะทางเทคนิคพื้ นฐาน                         

สำหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

      3) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยใช้กระบวนการ                            

ลูกเสือ - ยุวกาชาด 

 1.4 มีสุขภาพดี 

      1) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีสุขภาพทางร่างกายตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

      2) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ในการใช้ชีวิตประจำวนั 
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ระดบัดี 

1.1 เป็นคนเก่ง 

  1) นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 3- 6 ปี ร้อยละ 70 - 79   มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล             

   2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลการสอบวัดความสามารถ

พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉล่ียร้อยละต้ังแต่ร้อยละ 

50 ลงมาหรือมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ระหว่างร้อยละ3.01-5.00 ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

   3) นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6          

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

อย่างน้อย 3 วิชา 

 1.2 เป็นคนดี 

   1) นักเรียนร้อยละ 70 - 79  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

   2) นักเรียนร้อยละ 70 - 79  มีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 

1.3 มีทกัษะ 

       1) นักเรียนร้อยละ 70 - 79   อ่านได้เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดวิเคราะห์          

และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน 

      2) นัก เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ร้อยละ 70 – 79 มี ทักษะทางเทคนิคพื้ นฐาน                         

สำหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

      3) นักเรียนร้อยละ 70 - 79    มีทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยใช้กระบวนการ                            

ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

1.4 มีสุขภาพดี 

   1) นักเรียนร้อยละ 70 - 79 มีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณะสุขกำหนด 

   2) นักเรียนร้อยละ 70 - 79 มีสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ในการใช้ชีวิตประจำวัน 

ระดบัพอใช ้

1.1 เป็นคนเก่ง 
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        1) นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี ร้อยละ 60 - 79  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

   2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลสอบวัดความสามารถพื้นฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เท่ากับระดับชาติ หรือมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ 

0.01 - 2.99  ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

   3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน

เฉล่ียร้อยละ ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป อย่างน้อย 2 วิชา  

 1.2. เป็นคนดี 

  1) นักเรียนร้อยละ 60 - 69  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

   2) นักเรียนร้อยละ 60 - 69 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 

1.3 มีทกัษะ 

   1) นักเรียนร้อยละ 60 - 69 อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดวิเคราะห์         

และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

   2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาร้อยละ 60 - 69 มีทักษะทางเทคนิคพื้นฐานสำหรับ      

การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

   3) นักเรียนระหว่างร้อยละ 60 - 69 มีทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยใช้กระบวนการ

ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

1.4. มีสุขภาพด ี

   1) นักเรียนระหว่างร้อยละ 60- 69 มี สุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ ท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกำหนด 

   2) นักเรียนระหว่างร้อยละ 60 - 69 มีสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน (สุขบัญญัติ 10 ประการ)     

ในการใช้ชีวิตประจำวัน 
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ระดบัปรบัปรุง 

1.1 เป็นคนเก่ง 

       1) นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี ต่ำกว่าร้อยละ 60 มีพัฒนาการ ด้านร่างกายอารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตร พ.ศ. 2560  ท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล                                      

   2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบวัดความสามารถ

พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ต่ำกว่าระดับชาติ หรือมีพัฒนาการต่ำกว่าร้อยละ 0.01 จากปีท่ีผ่านมา 

   3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน

เฉล่ียร้อยละ ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป น้อยกว่า 2 วิชา  

  1.2 เป็นคนดี 

   1) นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

   2) นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 

1.3 มีทกัษะ 

   1) นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ และ

แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

   2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาต่ำกว่าร้อยละ 60 มีทักษะทางเทคนิคพื้นฐานสำหรับ                    

การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

   3) นั กเรียนต่ำกว่ าร้อยละ 60 มี ทักษะท่ี จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยใช้กระบวนการ                              

ลูกเสือ - ยุวกาชาด 

1.4 มีสุขภาพดี 

   1) นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 มีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

   2) นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 มีสุขภาพอนามัยข้ันพื้นฐาน (สุขบัญญัติ 10 ประการ) ในการ

ใช้ชีวิตประจำวัน 

 

เกณฑก์ารประเมินองคร์วม 

ระดบัคุณภาพดีเย่ียม 

  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานพฒันาคุณภาพผู้เรียนจนประสบผลสำเร็จ ด้านคนเก่ง                 

ด้านคนดี ด้านมีทักษะและด้านสุขภาพดี อยู่ในระดับดีเย่ียมทุกรายการ 
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ระดบัคุณภาพด ี

  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานพฒันาคุณภาพผู้เรียนจนประสบผลสำเร็จ ด้านคนเก่ง อยู่ใน

ระดับดีเย่ียม 2 ใน 3 รายการ และมีคุณภาพด้านคนดี ด้านมีทักษะและด้านสุขภาพดี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

โดยมี 1 ด้าน อยู่ในระดับดีเย่ียม  

ระดบัคุณภาพพอใช ้

  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานพฒันาคุณภาพผู้เรียนจนประสบผลสำเร็จ ด้านคนเก่ง อยู่ใน

ระดับดีเย่ียม 1 ใน 3 รายการ และมีคุณภาพด้านคนดี ด้านมีทักษะและด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

ระดับคุณภาพปรับปรุง 

  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานพฒันาคุณภาพผู้เรียนจนประสบผลสำเร็จ ด้านคนเก่งอยู่ใน

ระดับดีลงมาทุกรายการ และมีคุณภาพด้านคนดี ด้านมีทักษะและด้านสุขภาพดี อยู่ในระดับดี ลงมา 
 

จุดเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

จุดเนน้ท่ี 1  K.3 must be learn (K.Three must be learn )  

ส่ิงท่ีเด็กอนุบาล 3 ทุกคน ต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษา การอ่านและ 

การเขียน ตามบัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย 242 คำ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

   จุดเนน้ท่ี 2  กายภาพท่ีดี สู่คุณภาพท่ีดี 

ในปีการศึกษา 2561-2562  การดำเนินงานภายใต้จุดเน้น  “กายภาพท่ีดี สู่คุณภาพท่ีดี”  

เมื่อสภาพแวดล้อม สภาพบริบท ซึ่งเป็นด้านกายภาพของโรงเรียนมีความพร้อม สมบูรณ์ สวยงาม ปลอดภัย 

เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ย่อมจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยคุณภาพของผู้เรียนจะเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

และการบริหารจัดการของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ศาสตรพ์ระราชาสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

     ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยหลักสำคัญ คือ 

       1. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนำทาง ประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน คือ      

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และ ฐานคุณธรรม 

       2. วิธีการของศาสตร์พระราชาคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 

       เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และ      

การวิจัย การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน 
 

       เข้าถึง หมายถึงการระเบิดจากข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม 
 

       พัฒนา หมายถึง การพัฒนาท่ีประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการ

เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ 

       3. การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา ต้องทำให้ด้วยความรัก ความปรารถนาและด้วยใจ ต้องประยุกต์ 

ใช้อย่างยั่งยืน ไม่ยึดติดตำรา ปรับตามบุคคล ภูมิสังคม สภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ ตัวอย่างของการประยุกต์

แห่งศาสตร์พระราชาได้แก่ โครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน แก้มลิง 

ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา หญ้าแฝก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทางด่วนลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี สะพาน

พระราม 8 ฟอนท์ไทยจิตรลดา และเสาอากาศสุธี เป็นต้น 

       4. ผลลัพธ์ ของศาสตร์พระราชา คือแผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตาม   

พระปฐมบรมราชโองการ พออยู่พอกิน และ รู้รักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

พระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของสมเด็จพระเจา้อยู่หวัวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

          เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแจกรางวัล       

“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”  มีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน  ก่อนแจกรางวัล ท่านได้อัญเชิญ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งท่านได้

บันทึกไว้มาเสนอในท่ีประชุม  เป็นพระบรมราโชบายท่ีครูทุกคนควรทราบและน้อมนำมาปฏิบัติ จึงขอนำมา

เผยแพร่ให้ครูท้ังหลายได้ทราบดังนี้  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพืน้ฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
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         • มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง    

ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

         • มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ส่ิงช่ัว-ส่ิงดี    

เพื่อปฏิบัติแต่ ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงาม  ปฏิเสธส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

         • มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ทำงานจนสำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้ 

การทำงาน  ให้สามารถเล้ียงตัวและเล้ียงครอบครัวได้ 

         • เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน  สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าท่ีพลเมืองดี  การเป็นพลเมอืงดีหมายถึงการมีน้ำใจ         

มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรท่ีจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 
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ส่วนที่ 3 

 
 

 

สรุปงาน/โครงการและงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่  3 

สรุปงาน/โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 5,000,000 บาท            
(ห้าล้านบาทถ้วน)  ได้แบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ งบบริหารสำนักงานและงบตามภารกิจกลุ่มงาน (งบประมาณ
งานประจำ) จำนวน 3,500,000 บาท  และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,500,000 บาท  ดังนี้ 
 

งบประมาณงานประจ า 
 

 

                  ใช้บริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน 3,500,000 บาท เพื่อใช้บรหิารจัดการ
สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้งนี้ พจิารณาจัดสรรตามฐานข้อมูลการใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ
ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  รายการค่าสาธารณูปโภค  และจัดสรรตามภาระงาน ตามความต้องการจำเป็น   
ในการพัฒนา รวมถึงงบตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนกังาน ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการนี้โดยตรง ตลอดจนเพื่อใช้จา่ยตามกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มงานในสังกัด
สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถานศึกษา  เพื่อให้การทำงานตามภารกิจสำเรจ็
ตามเป้าหมาย สรุปรายละเอียดได้ ดังนี ้
 

ท่ี รายการ 
เบิกจ่าย         

ปี พ.ศ. 2562 
จดัตั้ง 

ปี พ.ศ. 2563 
ค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ   

1 ค่าเบ้ียประชุม ก.ต.ป.น. 19,479 50,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ประชุมอบรมสัมมนา 301,833 300,000 
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 99,856.98 100,000 
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 81,355 80,000 
5 ค่าวัสดุสำนักงาน 317,180.12 300,000 
6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 145,924.23 150,000 
7 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 14,500 14,000 
8 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 52,560 54,000 
9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 167,165.40 200,000 
10 พัฒนาประสิทธิภาพตามนโยบาย 608,857 744,000 
11 จ้างเหมาบริการ(พนง.ทำความสะอาด/บุคลากรปฏิบัติงาน DLICT)   90,000 198,000 
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  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

 

 
 

ท่ี รายการ 
เบิกจ่าย         

ปี พ.ศ. 2562 
จดัตั้ง 

ปี พ.ศ. 2563 
ค่าสาธารณูปโภค   

1 ค่าไฟฟ้า 1,024,689.18 1,150,000 
2 ค่าโทรศัพท์ 87,335.71 90,000 
3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 65,174 70,000 

รวมทั้งสิ้ น 3,075,909.62 3,500,000 
 

ถัวจ่ายทุกรายการตามท่ี ผอ.สพป.อุตรดิตถ ์เขต 1 เห็นสมควร 
 

 

งบพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
 สำหรับการดำเนนิการโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ  จำนวน  1,500,000 บาท   เพื่อให้  

สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำโครงการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแก้ไขปัญหาทีส่อดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้    

                                    

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผูร้บัผิดชอบ 

โครงการ 
1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
300,000 นางรุจิรา เทพอาจ  

และคณะ 
2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
262,350 นางชะเรียม ชัยทอง  

และคณะ 
3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ

ด้วยกระบวนการลูกเสือ 
125,800 นางไพรินทร์ สกุลโพน 

และคณะ 
4 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 300,000 นางไพรินทร์ สกุลโพน   

และคณะ 
5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 65,000 นางรุจีวัลย์ แพพื้น  

นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร ์
6 การประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและเช่ียวชาญ 

30,000 นางสายฝน นุ่มเมือง 
และคณะ 

7 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

20,000 นางสาล่ี สุปินะ  
และคณะ 
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  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

 

                              
        

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ผูร้บัผิดชอบ 

โครงการ 
8 การจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

และข้าราชการครู(สายงานการสอน) 
15,000 น.ส.กานต์พิชชา เรือนคำ 

9 การพิจารณากล่ันกรองและการเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำ 

10,000 นายธราเทพ แกล้วกสิกรรม 

10 การพัฒนาก่อนบรรจุแต่งต้ังผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
 

22,380 นางจีระประภา บุญประจง
และคณะ 

11 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ความรู้การวางแผนชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการของผู้เกษียณอายุราชการ 

47,840 นางจีระประภา บุญประจง 
และคณะ 

12 ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 
 

15,000 นางสายฝน เกิดก่อวงศ์ 
และคณะ 

13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย 
 

124,000 นางวัชรา คำภู่ 
และคณะ 

14 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

162,630 นายธิติวุฒิ มังคลาด 
และคณะ 

รวมงบประมาณ 1,500,000  
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ล ำดบั ช่ือ งบประมำณ

ที่ ผูร้บัผิดชอบ ทีไ่ดร้บัจดัสรร ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ นโยบายท่ี ตัวช้ีวัด ข้อ

กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา

1 นิเทศ ตดิตำมและประเมินผลเพื่อพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ นางรุจริา เทพอาจ 300,000     - 258,000 42,000 3 1,2,3,7

กลุม่อ  านวยการ

2 โครงกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบรหิำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 6 1,2,4,5

1.1 การจดัประชมุผูบ้รหิารสถานศึกษา นางวนัชาต ิ พงษพ์ชิติ 80,000      -         64,800     15,200  

1.2 การจดัประชมุผูบ้รหิารการศึกษา นางวนัชาต ิ พงษพ์ชิติ 36,000      -         36,000     

1.3 การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส นางชะเรยีม  ชยัทอง 16,000      -         10,000     6,000    

1.4 การด าเนินงานตวัชี้วดัการประเมนิส่วนราชการตาม ม.44 นางชะเรยีม  ชยัทอง 6,500        -         3,000      3,500    

1.5 การด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังานฯ นางชะเรยีม  ชยัทอง 8,000        -         4,500      3,500    

1.6 การพฒันาระบบบรกิาร นางชะเรยีม  ชยัทอง 3,500        -         3,000      500      

1.7 การควบคุมภายใน นางชะเรยีม  ชยัทอง 3,500        -         3,000      500      

1.8 การพฒันาส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตามเกณฑก์ารประเมนิ "สถานที่

ท  างานน่าอยู่น่าท างาน"

นางสุพชิชา  คนืประคอง 

นายอคัรเดช  แกว้บญุมา

42,550      -         -         42,550  

1.9 การจดัท าป้ายประชาสมัพนัธต์ามนโยบาย น.ส.กรรณิกา  กาไหลท่อง 10,000      -         -         10,000  

1.10 ประชมุปฏบิตักิารระบบสนบัสนุนการบรหิารจดัการส านกังาน (AMSS++)

 บคุลากรในส านกังาน

นายอคัรเดช  และนาง

อารลีคัน์

      17,900        4,800      10,600    2,500

1.11 ประชมุปฏบิตักิารระบบสนบัสนุนการบรหิาร จดัการส านกังาน (AMSS++)

 ธุรการโรงเรยีน จ านวน 2 รุ่น

นายอคัรเดช  นางอารลีคัน์ 38,400      9,600       23,800     5,000    

แบบสรุปกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

งบด ำเนินงำน
กลุม่/หน่วย/โครงกำร/กจิกรรม

สอดคลอ้งกบันโยบาย สพฐ.



ล ำดบั ช่ือ งบประมำณ

ที่ ผูร้บัผิดชอบ ทีไ่ดร้บัจดัสรร ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ นโยบายท่ี ตัวช้ีวัด ข้อ

แบบสรุปกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

งบด ำเนินงำน
กลุม่/หน่วย/โครงกำร/กจิกรรม

สอดคลอ้งกบันโยบาย สพฐ.

กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา

3 เสรมิสรำ้งคณุธรรมจรยิธรรมและคณุลกัษณะดว้ยกระบวนกำรลูกเสือ นางไพรนิทร ์สกลุโพน  1 1,2,3

1.1 จดังานวนัสมเดจ็พระมหาธรีราชเจา้ ประจ าปี 2562 28,800      2,500       18,900     7,400    

1.2 เขา้ร่วมงานชมุนุมลูกเสอื 20,000      -         19,280     720      

1.3จดังานวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเลอืแหง่ชาตปิระจ าปี 2563 28,800      2,500       20,400     5,900    

1.4 คดัเลอืกผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืดเีด่น ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2563 9,400        -         1,400      8,000    

1.5การจดังานวนัคลา้ยวนัสถาปนายุวกาชาดประจ าปี 2563 28,800      2,500       20,400     5,900    

1.6การตรวจข ัน้ที ่5 ข ัน้ปฏบิตักิารและประเมนิผลเพือ่ขอรบัเครื่องหมาย วูด

แบดจ ์2 ทอ่น

10,000      5,000       5,000      -      

ของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืในจงัหวดัอุตรดติถ์

4 กำรแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนักเรยีน นางไพรนิทร ์สกลุโพน 300,000     -         300,000   -      2 1,2,3

5 ส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 4 1,2,3,4,7,8

1. ส ารวจส ามะโนประชากรวยัเรยีน ปีการศึกษา 2563 นางศิรนิทรน์ภา แยง้จนัทร์ 30,000      -         5,000      25,000  

2. เสรมิสรา้งโอกาสทางการศึกษา กจิกรรมการด าเนินงานดา้นทนุการศึกษา     

 ปี 2563

นางศิรนิทรน์ภา แยง้จนัทร์ 10,000      -         6,000      4,000    

3. การแขง่ขนัตอบค าถามจากสารานุกรมไทยฯ ส าหรบัเยาวชน นางศิรนิทรน์ภา แยง้จนัทร์ 20,000      2,000       18,000     -      

4. ตดิตาม ประเมนิการจดัการศึกษาโดยครอบครวั นางรุจวีลัย ์แพฟ้ืน 5,000        2,000       2,000      1,000    



ล ำดบั ช่ือ งบประมำณ

ที่ ผูร้บัผิดชอบ ทีไ่ดร้บัจดัสรร ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ นโยบายท่ี ตัวช้ีวัด ข้อ

แบบสรุปกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

งบด ำเนินงำน
กลุม่/หน่วย/โครงกำร/กจิกรรม

สอดคลอ้งกบันโยบาย สพฐ.

กลุม่บริหารงานบุคคล

6 กำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรขำ้รำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อ

เลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและเช่ียวชำญ

นางสายฝน นุ่มเมอืง 30,000      8,000       22,000     -      3 7

7 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ นางสาลี ่สุปินะ 20,000      -         20,000     -      3 7

8 กำรจดัท ำขอ้มูลกำรยำ้ยผูบ้รหิำรสถำนศึกษำและขำ้รำชกำรครู(สำยงำนกำรสอน) นางสาวกานตพ์ชิชา เรอืนค า 15,000      -         15,000     -      3 7

9 กำรพิจำรณำกล ัน่กรองและกำรเลื่อนเงนิเดือนขำ้รำชกำรครูและบคุลำกร

ทำงกำรศึกษำและลูกจำ้งประจ ำ

นายธราเทพ แกลว้กสกิรรม 10,000      -         10,000     -      3 7

กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 7

10 กำรพฒันำกอ่นบรรจุแตง่ต ัง้ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ นางจรีะประภา บญุประจง 22,380      -         20,880     1,500    3 7

11 ยกย่องเชิดชูเกยีรตขิำ้รำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำใหค้วำมรูก้ำร

วำงแผนชีวิตหลงัเกษียณอำยรุำชกำรของผูเ้กษียณอำยรุำชกำร

นางจรีะประภา บญุประจง       47,840           -        37,200   10,640 3 7

หน่วยตรวจสอบภายใน

12 ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นางสายฝน เกดิก่อวงศ์ 15,000      -         9,000      6,000    4 2,3,4



ล ำดบั ช่ือ งบประมำณ

ที่ ผูร้บัผิดชอบ ทีไ่ดร้บัจดัสรร ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ นโยบายท่ี ตัวช้ีวัด ข้อ

แบบสรุปกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

งบด ำเนินงำน
กลุม่/หน่วย/โครงกำร/กจิกรรม

สอดคลอ้งกบันโยบาย สพฐ.

กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีส่ารสนเทศและการ

ส่ือสาร

13 พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครอืข่ำย 4 6

 กจิกรรมที่ 1 พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษา นางวชัรา ค าภู่       47,000           -        38,400    8,600

     -ประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  

 กจิกรรมที่ 2 การพฒันาบคุลากรดา้นระบบเครอืขา่ยเชงิเทคนิค นางวชัรา ค าภู่       35,000           -        28,400    6,600

โครงขา่ยสื่อสารโทรคมนาคม โครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  -ประชมุเชงิปฏบิตักิาร

        1.บคุลากรในสถานศึกษา

        2.บคุลากรในส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

 กจิกรรมที่ 3 การพฒันาเวบ็ไซด ์สพป.อุตรดติถ ์เขต 1 นางวชัรา ค าภู่       17,000           -        17,000        -   

     -ค่าเช่าโฮสต,์ค่าเช่าโดเมนเนม

 กจิกรรมที่ 4 การพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ Data Center นางวชัรา ค าภู่         5,000        5,000          -          -   

     -การน าเขา้ฐานขอ้มลู ทกุกลุ่มงานภายในส านกังาน

 กจิกรรมที่ 5 การซ่อมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์หอ้งระบบเครอืขา่ยหอ้ง server ,

อุปกรณ์กระจายสญัญาณ, กลอ้ง CCTV

นางวชัรา ค าภู่       20,000           -            -     20,000



ล ำดบั ช่ือ งบประมำณ

ที่ ผูร้บัผิดชอบ ทีไ่ดร้บัจดัสรร ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ นโยบายท่ี ตัวช้ีวัด ข้อ

แบบสรุปกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

งบด ำเนินงำน
กลุม่/หน่วย/โครงกำร/กจิกรรม

สอดคลอ้งกบันโยบาย สพฐ.

 กลุม่นโยบายและแผน

14 ส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำและสรำ้งโอกำสในกำรเขำ้ถงึบรกิำรกำรศึกษำที่มี

คณุภำพ

4 2,3,4,5

1.ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

นางวชัรา ค าภู่       50,000        5,000      35,000   10,000

2.ประชมุจดัต ัง้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563

นางจนัทรธ์ริา วงษว์รรณา       15,000        3,000      10,000    2,000

3.พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ นางสาวพชิญณ์ฏัฐ ์คณารกัษ์       42,000        5,000      32,000    5,000

4.จดัสรรงบประมาณส่งเสรมิสนบัสนุนผูเ้รยีน พฒันาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม

 เพยีงพอ

นางสุกญัญา หอมอ่อน         6,500           -         5,500    1,000

5.ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารสู่การปฏบิตัิ นายธติวุิฒ ิมงัคลาด       49,130           -        40,000    9,130

1,500,000   56,900      1,173,460  269,640 ยอดรวม



  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สว่นที่ 4 
 

 

การบรหิารแผนสูก่ารปฏบิตัิ 
 
 

 
 
 
 
 
 



  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 

ส่วนที่  4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบตัิ 
                

               การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เปน็เครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต           
การให้บริการการศกึษาที่เชื่อมโยงสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จึงได้กำหนดปัจจัยความสำเรจ็และกระบวนการ      
นำแผนสู่การปฏิบัติ  ดังนี ้

การจดัสรรทรพัยากรเพื่อการขบัเคลื่อนแผนปฏิบตัิการ 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนนิงานตามภารกิจ  กลยทุธ์  จุดเนน้ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดังนี้ 
            1. งบประมาณดำเนนิการสำหรับเขตพืน้ที่การศึกษา  จำแนกเป็น   
                 1.1 งบประมาณตามความจำเปน็พื้นฐาน แบ่งเป็น งบประจำ (บริหารสำนักงาน)  :  งบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สัดส่วน 70 : 30   
                    1) งบประจำ เพื่อใช้บริหารจัดการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี ้พิจารณาจัดสรรตาม
ฐานข้อมูลการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการคา่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการคา่สาธารณูปโภค 
จัดสรรตามภาระงาน ความต้องการจำเปน็ในการพฒันา รวมถึงงบตามภารกจิของกลุ่มงานในสำนักงาน ซึ่งไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการนี้โดยตรง เพื่อใชจ้า่ยตาม
กิจกรรมที่แต่ละกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาจัดทำข้ึน เพื่อให้การทำงานตามภารกจิของกลุม่สำเรจ็
ตามเป้าหมาย         
                     2) งบพฒันาคุณภาพ  เป็นงบประมาณทีส่ำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดทำโครงการเพื่อ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ 6 นโยบาย/กลยุทธ ์ ของสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
        1.2 งบประมาณเพิ่มประสทิธผิลตามกลยุทธ ์ ดำเนนิการตามแนวทางการบริหารจัดการที่
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐานกำหนด โดยใช้ดำเนินการตามกลยุทธ ์จุดเน้น โครงการ/กจิกรรม 
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การสง่เสริมนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
และการพัฒนาครู  เป็นต้น  
   2. งบประมาณดำเนนิการสำหรบัสถานศึกษา  
     จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เครือข่ายกลุม่โรงเรียน/โรงเรียน ใชใ้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ 
             3.  งบประมาณส่วนราชการอืน่ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ิน  แผนพัฒนาจังหวัด  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ศนูย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ            
ยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัย  กระทรวงอื่นๆ และ ภาคเอกชน)  จัดสรรให้ตามโครงการ/กจิกรรม  

  



  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 
ตามที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด/ที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ขอรับการสนับสนนุ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ต้องดำเนนิการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ปัจจยัความส าเร็จ 
              

           1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับใหค้วามสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้           
           2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสง่เสริมการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
           3. เชื่อมโยงความสำเรจ็ของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
           4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
การน าแผนสู่การปฏิบตัิ 

                    1. สื่อสารทศิทางองค์กรทั้งวสิัยทศัน ์พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเนน้การพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย   
ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกนัอย่างทั่วถึง 

           2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน 
           3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกิจกรรมและจัดทำ
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเปา้หมายวัตถุประสงค ์
           4. ดำเนนิงาน กจิกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
           5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล เพือ่ให้การนำกลยทุธ์สูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความกา้วหนา้ประจำปี การประเมนิผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
           6. สรา้งกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบตัิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
ตุลาคม 2562 - ศึกษารายละเอียดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-  กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในของสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ  เสนอโครงการ   
- ประชุมวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
- จัดทำร่างคำขอต้ังงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อดำเนินงาน          
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
- เสนอร่างคำขอต้ังงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ต่อ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอุตรดิตถ์ เพื่อ
พิจารณาวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบการจัดต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

   
           ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค ์กลยุทธ์ จุดเนน้ ของหนว่ยงานบังคับบัญชา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ 
และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

………………………………………………………….. 
 

ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
พฤศจิกายน  2562 - เสนอร่างคำขอต้ังงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ต่อ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอุตรดิตถ์ เพื่อ
พิจารณาวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบการจัดต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2563    
- จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 

ธันวาคม  2562 
 
 

- เสนอขออนุมัติโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ฯ 
- เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ฯ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)     
  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- รายงาน สพฐ. และมอบให้กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อต.    
เขต 1 
-  แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์    
เขต 1 และใหโ้รงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียน ส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 

มกราคม  2563 รายงานผลการดำเนนิงานรอบ 3  เดือน  (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 
 

 

เมษายน  2563 รายงานผลการดำเนนิงานรอบ 6  เดือน  (มกราคม - มีนาคม 2563) 
 

 

กรกฎาคม  2563 รายงานผลการดำเนนิงานรอบ 9  เดือน  (เมษายน - มิถุนายน 2563) 
 

 

ตุลาคม  2563 รายงานผลการดำเนนิงานรอบ 12  เดือน  (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 
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คณะผูจ้ดัท ำ 

ท่ีปรึกษำ 

 นายชชัชยั ทบัทิมอ่อน      ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

 นายอาคม  สีพิมพส์อ รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

 นายวลัลภ  วิบลูยก์ูล รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

 ผูอ้ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

   

 จดัท ำรูปเล่ม 

     นายธิติวุฒิ มงัคลาด         ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         

     นางสุกญัญา หอมอ่อน       นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ             

      นางวชัรา ค าภู ่           นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ      

       ปฏิบติัหน้าท่ีผูอ้ านวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

      นางจนัทรธิ์รา วงษ์วรรณา     นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ             

      นางสาวพิชญณ์ฏัฐ ์คณารกัษ์   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ             

     นางสาวสุพตัรา ศิษยป์ู่ ทรพัย ์  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบติัการ 

 นายสายนัต ์นุชศรี เจา้พนักงานธุรการ              

 

 รวบรวม/เรยีบเรียง              

      นายธิติวุฒิ มงัคลาด        ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        

     นางสุกญัญา หอมอ่อน      นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ             

     นางสาวพิชญณ์ฏัฐ ์คณารกัษ์   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ             

 

วิเครำะหข์อ้มูล 

 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

 นายธิติวุฒิ มงัคลาด        ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        

     นางสุกญัญา หอมอ่อน      นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ             

 นางจนัทรธิ์รา วงษ์วรรณา    นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ             

 

ขอ้มูลสำรสนเทศและออกแบบปก 

      นางวชัรา ค าภู ่     นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ             

  ปฏิบติัหน้าท่ีผูอ้ านวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

     นายสมบรูณ ์วนัยะนาพร     บุคลากรสนับสนุน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 


