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คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดCจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปK
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปPนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใหCบรรลุเปWาหมายที่กำหนดไวC
อยYางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคลCองกับยุทธศาสตรAชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมYบทภายใตC
ยุทธศาสตรAชาติ แผนปฏิรูปประเทศดCานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ฉบับที่ 12
แผนการศึกษาแหYงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเนCนของกระทรวงศึกษาธิการ
ปKงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปKงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ดำเนินการโดยการมีสYวนรYวมของผูCมีสYวนเกี่ยวขCอง
สรCางการรับรCู ความเขCาใจ รYวมกําหนดแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ใหCสอดคลCองกับบริบทของ
พื้นที่ ภายใตCแนวคิด “ใชCพื้นที่เปPนฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน พัฒนาวิถีใหมY ไดCวิถีคุณภาพ” โดยมีกลยุทธA
4 กลยุทธA และโครงการสำคัญที่สอดคลCองกับแผนปฏิบัติการประจำปK พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอขอบคุ ณ ผูC มี สY ว นเกี่ ย วขC อ งทุ ก ทY า น ที่ ไ ดC ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปK
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA จนสำเร็จลุลYวงดCวยดี
และหวังเปPนอยYางยิ่งวYา หนYวยงาน/สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูCสนใจ จะนำไปใชCเปPนกรอบทิศทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายสูYการปฏิบัตแิ ละพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตYอไป
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ฉ

ส"วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาเป6นหน8วยงานทางการศึกษาที่อยู8ภายใต?การกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ8งส8วนราชการภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล8ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน
2560, หน? า 13 - 14 ให? สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามี อำนาจหน? าที่ ดำเนิ นการให? เป6 นไปตามอำนาจหน? าที่
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว8าด?วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ
หน?าที่ ดังต8อไปนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให?สอดคล?องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต?องการของท?องถิ่น
2. วิ เคราะหb การจั ดตั้ งงบประมาณเงิ นอุ ดหนุ นทั่ วไปของสถานศึ กษา และหน8 วยงานในเขตพื้ นที่
การศึกษา และแจ?งการจัดสรรงบประมาณที่ได?รับให?หน8วยงานข?างต?นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช?จ8ายงบประมาณของหน8วยงานดังกล8าว
3. ประสาน ส8งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร8วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะหb วิจัย และรวบรวมข?อมูลสารสนเทศด?านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด?านต8างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส8งเสริม สนับสนุน การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส8งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคbกรปกครองส8วนท?องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องคbกรชุมชน องคbกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส8งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส8 งเสริม การดำเนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทำงาน
ด?านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคbกร หรือหน8วยงานต8างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคbกร
ปกครองส8วนท?องถิ่น
12. ปฏิ บั ติ ง านร8 ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน8 ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข? อ งหรื อ ที่ ได? รั บ
มอบหมาย
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่เปgดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต?นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน
39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถb จำนวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 โรงเรียน มีภารกิจสําคัญ
ในการจัดและส8งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต8ระดับมัธยมศึกษาตอนต?นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสิทธิ
โอกาสในการได?รับการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพของผู?เรียน ตามทีพ่ ระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 10 กําหนดไว?ว8า “การจัดการศึกษาต?องจัดให?บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ไม8น?อยกว8าสิบสองปkทรี่ ัฐต?องจัดให?อย8างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม8เก็บค8าใช?จา8 ย” และต8อมาในปk พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 บัญญัติไว?ว8า “รัฐต?องดําเนินการให?เด็กทุกคน
ได?รับการศึกษาเป6นเวลาสิบสองปk ตั้งแต8ก8อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย8างมีคุณภาพ โดยไม8เก็บค8าใช?จา8 ย”
และคําสั่งหัวหน?าคณะรักษาความสงบแห8งชาติ ที่ 28/2559 เรือ่ งให?จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปk โดยไม8เก็บ
ค8าใช?จ8าย ได?กําหนดนิยามการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปk เป6นการศึกษาตัง้ แต8ระดับก8อนประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ?ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปkที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท8า
และให?หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะหb ดังนั้น เพื่อให?มีแผนดําเนินงานทีช่ ัดเจน
สอดคล?องกับการปฏิบัติงาน จึงได?จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปkงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb เพื่อใช?เป6นเครื่องมือกำหนดทิศทาง แนวทาง และเปqาหมายในการปฏิบัตงิ าน
ของหน8วยงาน ให?เป6นไปอย8างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศนbทกี่ ําหนดร8วมกัน โดยได?จัดทํารายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนส8ูการปฏิบัติได?อย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธbเป6นรูปธรรม
สามารถเชื่อมโยงข?อมูลในการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรbชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข?าส8ูระบบ
ติดตามและประเมินผลแห8งชาติ (eMENSCR) โดยแผนปฏิบัติการประจําปkงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริม่ ตั้งแต8
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ซึง่ ครอบคลุมภาคเรียนที่ 2 ปkการศึกษา 2564 และ
ภาคเรียนที่ 1 ปkการศึกษา 2565
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข9อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb จัดทําแผนปฏิบัติการฉบับนีข้ ึ้นเพือ่ ให?มีแผน
การดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคล?องกับแผนปฏิบัตริ าชการประจําปkงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ตอบสนองต8อวิสัยทัศนb
พันธกิจ และเปqาประสงคb ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานให?กับประชากรวัยเรียน ทุกคน ให?ได?มีโอกาสในการ
เข?าถึงการบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ ซึ่งเป6นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ทีร่ ัฐต?องดําเนินการให?เด็กทุกคนได?รับการศึกษาเป6นเวลาสิบสองปk ตั้งแต8ก8อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย8างมี
คุณภาพโดยไม8เก็บค8าใช?จ8าย รวมถึงรัฐต?องดําเนินการให?เด็กเล็กได?รับการดูแลและพัฒนาก8อนเข?ารับการศึกษา
เพือ่ พัฒนาร8างกาย จิตใจ วินัย อารมณb สังคม และสติปzญญาให?สมกับวัย โดยรัฐต?องส8งเสริมและสนับสนุนให?
องคbกรปกครองส8วนท?องถิ่นและภาคเอกชน เข?ามีส8วนร8วมในการดําเนินการด?วย และรัฐต?องดําเนินการให?ประชาชน ได?รับ
การศึกษาตามความต?องการในระบบต8าง ๆ รวมทั้งส8งเสริมให?มีการเรียนร?ูตลอดชีวิต และจัดให?มีการร8วมมือกัน ระหว8างรัฐ
องคbกรปกครองส8วนท?องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน?าทีด่ ําเนินการกํากับ ส8งเสริม และ
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สนับสนุนให?การจัดการศึกษาดังกล8าวมีคุณภาพและได?มาตรฐานสากล โดยที่การศึกษาทั้งปวงต?องม8ุงพัฒนา
ผู?เรียนให?เป6นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได?ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต8อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทัง้ ยังสอดคล?องกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแห8งชาติที่ 28/2559
ให?ส8วนราชการทีเ่ กีย่ วข?องกับการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปk (การศึกษา
ตั้งแต8ระดับก8อนประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงมัธยมศึกษาปkที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
หรือเทียบเท8า รวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะหb) ให?มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม8เก็บค8าใช?จ8าย
เพือ่ เป6นการลดความเหลือ่ มล้ำ สร?างโอกาสทางการศึกษา และความเป6นธรรมในสังคม แก?ปzญหาความยากจน
ตลอดจนส8งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยb และสอดคล?องกับความต?องการของประชาชน
1.3 อาณาเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถE
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู8ภาคเหนือตอนล8างและอยู8ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เรียกกันว8า
"เหนื อล8 างกลางบน" ห8 างจากกรุ งเทพมหานคร เป6 นระยะทาง 394 กิ โลเมตร ทางตอนเหนื อและตอนกลาง
เป6นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง มีอาณาเขตติดต8อกับจังหวัดใกล?เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต8อกับ อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด (จังหวัดอุตรดิตถb)
และแขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ทิศใต?
ติดต8อกับ อำเภอเมืองพิ จิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง8าม และอำเภอสาก
เหล็ก
(จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันออก ติดต8อกับ อำเภอหล8มสัก อำเภอเขาค?อ อำเภอวังโป|ง (จังหวัดเพชรบูรณb)
อำเภอด8านซ?าย และอำเภอนาแห?ว (จังหวัดเลย)
ทิศตะวันตก ติดต8อกับ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอำเภอลานกระบือ
(จังหวัดกำแพงเพชร)
จังหวัดอุตรดิตถE ตั้งอยู8ทางใต?สุดของภาคเหนือตอนล8าง ห8างจากกรุงเทพมหานคร เป6นระยะทาง
491 กิโลเมตร โดยสภาพเป6นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส8วนใหญ8เป6นภูเขาและที่สูงสลับซับซ?อน มีอาณาเขตติดต8อ
กับจังหวัดใกล?เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต8อกับ อำเภอเด8นชัย (จังหวัดแพร8) อำเภอนาหมื่น และอำเภอนาน?อย
(จังหวัดน8าน)
ทิศตะวันออก ติดต8อกับ แขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมีภูทุ8งแล?ง
เป6นเขตแนวพรมแดน ระยะทาง 120 กิโลเมตร และติดต8อกับอำเภอชาติตระการ
(จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศใต?
ติดต8อกับ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถb (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศตะวันตก ติดต8อกับ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย)
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ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE
ตั้งอยู8ที่ตำบลท8 าทอง อำเภอเมืองพิ ษณุ โลก จังหวัดพิ ษณุ โลก รับผิดชอบการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปgดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต?นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถb จำนวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 โรงเรียน

Ý
ทิศเหนือ
สปป.ลาว

พิษณุโลก อุตรดิตถ/

รูปที่ 1 แสดงที่ตั้ง และพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb
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จำนวนอำเภอ ตำบล หมู8บ?าน และพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถb
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมูQบ9าน

เนื้อที่
(ตารางกิโลเมตร)

พิษณุโลก

9

93

1,032

10,816

อุตรดิตถE

9

67

562

7,839

รวมทั้งสิ้น

18

160

1,594

18,655

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพิษณุโลก และ http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุตรดิตถb
1.4 การจัดการศึกษาและโครงสร9างการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิ ษณุ โลก อุตรดิตถb มีหน?าที่บริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพื้ นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต?นและตอนปลาย ตามพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542
ที่แก?ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แก?ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และที่แก?ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 มี แนวคิ ดและหลั กการบริหารงาน โดยมุ8 งส8 งเสริม ให? ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา
พิ ษ ณุ โลก อุตรดิตถbและสถานศึกษาในสังกัดเป6 นองคbกรที่ มีความเข?มแข็งในการบริห ารและจัดการศึกษา
เป6นองคbกรแห8งการเรียนรู? โดยมีแนวคิดและหลักการบริหารงาน ดังนี้
1. บริหารงานเชิงยุทธศาสตรb มุ8งเน?นผลสัมฤทธิ์
2. นำเทคโนโลยีมาใช?ในการบริหารงาน ใช?นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
3. บริหารการศึกษาในรูปแบบเครือข8าย
4. กระจายอำนาจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส8วนร8วม
5. ระดมทรัพยากรมาใช?ในการจัดการศึกษา
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โครงสร&
างการบริหหารารงาน
โครงสร&
างการบริ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถE

กลุFมกฎหมายและคดี

หนFวยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานติดตาม ประเมินผล
- งานให;คําปรึกษา ด;านระเบียบ กฎหมาย

กลุFมสFงเสริมการจัดการศึกษา
- งานส+งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานส+งเสริมการจัดการศึกษาบุคคล
ครอบครัว องคHกร ชุมชน/วิชาชีพ
สถานประกอบการและสถาบันสังคม
- งานประสานและส+งเสริม อปท.
- งานส+งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ
ด;อยโอกาส และผู;มีความสามารถพิเศษ
- งานส+งเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามัย
กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ฯ
- งานส+งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
- งานส+งเสริมงานกิจรรมพิเศษ งานโครงการ
พระราชดําริ ประสานการป\องกันและ
แก;ไขป^ญหาการใช;สารเสพติด
- งานวิเทศสัมพันธH ฯลฯ

กลุFมสFงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- งานส+งเสริมการศึกษาทางไกล
- งานพัฒนาระบบข;อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
- งานระบบคอมพิวเตอรH เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา

กลุFมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู;
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานส+งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานส+งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุFมบริหารงานบุคคล
- งานธุรการ
- งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน+ง
- งานสรรหาและบรรจุแต+งตั้ง
- งานบําเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ

กลุFมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- งานอบรมพัฒนาก+อนและหลังแต+งตั้ง
- ส+งเสริมสนับสนุนยกย+องเชิดชูเกียรติ
- งานลาศึกษาต+อ ฝWกอบรม
- ศึกษา วิเคราะหH วิจัย สร;างระบบเครือข+าย

ระสานงาน
ศูศูนนยEยEปประสานงาน
การจัดการมัธยมศึกษา เขต 39
จังจ.อุ
หวัดตอุรดิ
ตรดิตตถEถE

- งานวินัย ร;องเรียน อุทธรณH และร;องทุกขH
- งานคดีและความรับผิดทางละเมิด
- งานส+งเสริมและพัฒนาการมีวินัย

กลุFมอํานวยการ
- งานสารบรรณ
- งานช+วยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานที่และสิ่งแวดล;อม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธH
- งานสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุFมนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะหHงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน

กลุFมบริหารการเงินและ
สินทรัพยE
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพยH

โรงเรียนมัธยมศึกษา 57 โรงเรียน

จังหวัดพิษณุโลก 39 โรงเรียน
จังหวัดอุตรดิตถE 18 โรงเรียน

รูปที่ 2 แสดงโครงสร?างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb
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ตารางที่ 1 แสดงเครือข8ายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb
จังหวัดพิษณุโลก
สหวิทยาเขต

1. สหวิทยาเขตพุทธชินราช

2. สหวิทยาเขตนเรศวร

3. สหวิทยาเขตเอกาทศรถ

โรงเรียนในเครือข@ายสหวิทยาเขต

ตำบล

อำเภอ

1. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ประธาน) ในเมือง

เมือง

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

หัวรอ

เมือง

3. โรงเรียนวิทยาศาสตร@จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก

มะขามสูง

เมือง

4. โรงเรียนดอนทองวิทยา

ดอนทอง

เมือง

5. โรงเรียนวังน้ำคูNศึกษา

วังน้ำคูN

เมือง

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ประธาน) ทOาทอง

เมือง

2. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

บางระกำ

บางระกำ

3. โรงเรียนประชาสงเคราะห@วิทยา

หนองกุลา

บางระกำ

4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ@ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
อุปถัมภ@"
5. โรงเรียนบNานกรOางวิทยาคม

บNานกรOาง

บNานกรOาง

6. โรงเรียนทOาทองพิทยาคม

ทOาทอง

เมือง

1. โรงเรียนวังทองพิทยาคม (ประธาน)

ชัยนาม

วังทอง

2. โรงเรียนบNานกลางพิทยาคม

บNานกลาง

วังทอง

3. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

บNานกลาง

วังทอง

4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

ทOาหมื่นราม

วังทอง

5. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

วังพิกุล

วังทอง

6. โรงเรียนทรัพย@ไพรวัลย@วิทยาคม

แกOงโสภา

วังทอง

7. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

วังนกแอOน

วังทอง

8. โรงเรียนหนองพระพิทยา

หนองพระ

วังทอง
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เครือขQายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE (ตQอ)
จังหวัดพิษณุโลก (ต@อ)
สหวิทยาเขต

โรงเรียนในเครือข@ายสหวิทยาเขต

ตำบล

อำเภอ

1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ประธาน) ในเมือง

เมือง

2. โรงเรียนบางกระทุOมพิทยาคม

บางกระทุOม

บางกระทุOม

4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วังโพรง

เนินมะปราง

4. โรงเรียนไทรยNอยพิทยาคม

ไทรยNอย

เนินมะปราง

5. โรงเรียนเนินกุOมวิทยา

เนินกุOม

บางกระทุOม

6. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา บNานนNอยซุNมขี้เหล็ก เนินมะปราง

5. สหวิทยาเขตวังจันทนR

1. โรงเรียนจ@านกรPอง (ประธาน)

ในเมือง

เมือง

2. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

พรหมพิราม

พรหมพิราม

3. โรงเรียนวังมะดOานพิทยาคม

วงฆNอง

พรหมพิราม

4. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม

ดงประคำ

พรหมพิราม

5. โรงเรียนวัดโบสถ@ศึกษา

วัดโบสถ@

วัดโบสถ@

6. โรงเรียนคันโชNงพิทยาคม

คันโชNง

วัดโบสถ@

1. โรงเรียนนครไทย (ประธาน)

นครไทย

นครไทย

2. โรงเรียนชาติตระการวิทยา

ป_าแดง

ชาติตระการ

3. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

บNานแยง

นครไทย

4. โรงเรียนนาบัววิทยา

นาบัว

นครไทย

สวนเมี่ยง

ชาติตระการ

6. โรงเรียนนครชุมพิทยา
รัชมังคลาภิเษก

นครชุม

นครไทย

7. โรงเรียนยางโกลนวิทยา

ยางโกลน

นครไทย

8. โรงเรียนบOอโพธิ์วิทยา

บOอโพธิ์

นครไทย

6. สหวิทยาเขตบางกลางท@าว 5. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
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เครือขQายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE (ตQอ)
จังหวัดอุตรดิตถR
สหวิทยาเขต

7. สหวิทยาเขตหลวงพ@อเพ็ชร

โรงเรียนในเครือข@ายสหวิทยาเขต

ตำบล

อำเภอ

1. โรงเรียนอุตรดิตถR (ประธาน)

ทOาอิฐ

เมือง

2. โรงเรียนทOาปลาประชาอุทิศ

ทOาปลา

ทOาปลา

3. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ@

แสนตอ

น้ำปาด

4. โรงเรียนฟากทOาวิทยา

ฟากทOา

ฟากทOา

5. โรงเรียนแสนตอวิทยา

แสนตอ

เมือง

6. โรงเรียนบNานโคกวิทยาคม

บNานโคก

บNานโคก

1. โรงเรียนตรอนตรีสินธุR (ประธาน) บNานแกOง

ตรอน

2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

บOอทอง

ทองแสนขัน

3. โรงเรียนดOานแมOคำมันพิทยาคม

ดOานแมOคำมัน

ลับแล

บNานดารา

พิชัย

5. โรงเรียนพิชัย

ในเมือง

พิชัย

6. โรงเรียนบNานโคนพิทยา

บNานโคน

พิชัย

8. สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4. โรงเรียนดาราพิทยาคม

1. โรงเรียนอุตรดิตถ?ดรุณี (ประธาน) ทOาอิฐ

เมือง

2. โรงเรียนน้ำริดวิทยา

น้ำริด

เมือง

ผาจุก

เมือง

4. โรงเรียนลับแลพิทยาคม

ฝายหลวง

ลับแล

5. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

ไผOลNอม

ลับแล

6. โรงเรียนทุOงกะโลOวิทยา

ป_าเซOา

เมือง

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
9. สหวิทยาเขตพระแท@นศิลาอาสนR นNอมเกลNา อุตรดิตถ@
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1.5 ข9อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน (ข?อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
จังหวัด
พิษณุโลก
(โรงเรียน)
24

จังหวัด
อุตรดิตถE
(โรงเรียน)
9

ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต8 500 – 1,499 คน)

10

6

16

ขนาดใหญ8 (นักเรียนตั้งแต8 1,500 – 2,499 คน)

3

1

4

ขนาดใหญ8พิเศษ (นักเรียนตั้งแต8 2,500 ขึ้นไป)

2

2

4

39

18

57

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต8 1 – 499 คน)

รวมทั้งสิ้น

รวม
(โรงเรียน)
33

ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมจำนวนโรงเรียน นักเรียน และครู
จำนวนนักเรียน (คน)
จำนวน
โรงเรียน ชาย
หญิง
รวม
39
12,631 15,187 27,818
จังหวัดพิษณุโลก
18
6,063 7,989 14,052
จังหวัดอุตรดิตถb

จำนวนครู (คน)
ชาย
หญิง
รวม
365
996
1,361

จังหวัด

รวมทั้งสิ้น

57

18,694

23,176

41,870

221

508

729

586

1,504

2,090

หมายเหตุ 1. จำนวนโรงเรียน และนักเรียน ข?อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
2. จำนวนครู ข?อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธb 2564
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามการจัดการศึกษา (ข?อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

ระดับมัธยมศึกษาปkที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปkที่ 6

จังหวัด
พิษณุโลก
38

จังหวัด
อุตรดิตถE
17

ระดับมัธยมศึกษาปkที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปkที่ 6

1

0

1

ระดับมัธยมศึกษาปkที่ 1 ถึงระดับ ปวช.

0

1

1

39

18

57

ระดับที่เปaดทำการสอน

รวมทั้งสิ้น

รวม
55
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา (ข?อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
จังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถb
รวมทั้งสิ้น

มัธยมศึกษา
ตอนต9น
ตอนต9
13,600น
7,690
21,290

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
14,218
6,348
20,566

ปวช.

รวม

14
14

27,818
14,052
41,870

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนนักเรียนและห?องเรียน จำแนกตามระดับชั้น (ข?อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
ระดับการศึกษา
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต9น
ม.4 และ ปวช.1
ม.5 และ ปวช.2
ม.6 และ ปวช.3
รวม ม.ปลาย+ปวช.
รวมทั้งสิ้น

จังหวัดพิษณุโลก
ชาย
หญิง ห9องเรียน
137
2,216 2,390
2,181
2,297
133
2,155
2,361
134
6,552
7,048
404
2,249
2,850
157
2,071
2,719
154
1,759
2,570
149
6,079
8,139
460
12,631 15,187
864

จังหวัดอุตรดิตถE
ชาย
หญิง ห9องเรียน
1,155
1,272
75
1,170
1,423
78
1,285
1,385
78
3,610
4,080
231
865
1,296
72
794
1,358
71
794
1,255
71
2,453
3,909
214
6,063
7,989
445

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนข?าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข?อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตำแหนQง
ผู?อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb
รองผู?อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb
ผู?อำนวยการสถานศึกษา
รองผู?อำนวยการสถานศึกษา
ครูผู?สอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศกb)
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)
ลูกจ?างประจำ
ลูกจ?างชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
1
3
55
66
2,090
7
34
69
117
68
2,510
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ข3อมูลโรงเรียนจำแนกประเภทตามกิจกรรม
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (จำนวน 28 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนดอนทองวิทยา
2. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษbอุปถัมภb”
4. โรงเรียนเนินกุ8มวิทยา
5. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม
6. โรงเรียนบ?านกลางพิทยาคม
7. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม
8. โรงเรียนนาบัววิทยา
9. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
10. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
11. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
12. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
13. โรงเรียนวังมะด8านพิทยาคม
14. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
15. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา
16. โรงเรียนคันโช?งพิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb
2. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา
3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb
4. โรงเรียนบ?านโคนพิทยา
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม
6. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
9. โรงเรียนฟากท8าวิทยา
10. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ
11. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม
12. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb

โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb

โรงเรียนสีเขียว (จำนวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรbจุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก
2. โรงเรียนนครไทย
3. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี
2. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข (จำนวน 31 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
ระดับเพชร
ระดับเพชร
1. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถb
2. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา
3. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
ระดับทอง
4. โรงเรียนแสนตอวิทยา
1. โรงเรียนคันโช?งพิทยาคม
5. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb
2. โรงเรียนนครไทย
6. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม
3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
7. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม“อุดรคณารักษbอุปถัมภb” 8. โรงเรียนบ?านโคนพิทยา
5. โรงเรียนวังน้ำคู?ศึกษา
ระดับทอง
6. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี
7. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
ระดับเงิน
3. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
1. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
4. โรงเรียนพิชัย
2. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
ระดับเงิน
3. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา
1. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb
4. โรงเรียนดอนทองวิทยา
2. โรงเรียนดาราพิทยาคม
5. โรงเรียนเนินกุ8มวิทยา
3. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา
6. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โรงเรียนพักนอน (จำนวน 10 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา
2. โรงเรียนทรัพยbไพรวัลยbวิทยาคม
3. โรงเรียนนาบัววิทยา
4. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
5. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
6. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
7. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ
2. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb
3. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม
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โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม (จำนวน 27 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนวังน้ำคู?ศึกษา
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb
2. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม
2. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา
3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
3. โรงเรียนแสนตอวิทยา
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษbอุปถัมภb” 4. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
5. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนดาราพิทยาคม
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
7. โรงเรียนพิชัย
8. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
9. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
9. โรงเรียนด8านแม8คำมันพิทยาคม
10. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
11. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา
11. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ
12. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
13. โรงเรียนบ8อโพธิ์วิทยา
14. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
15. โรงเรียนวังมะด8านพิทยาคม
16. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา
โรงเรียนต9นแบบการเรียนรวม (จำนวน 6 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนจ8านกร?อง
2. โรงเรียนนาบัววิทยา
3. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
2. โรงเรียนฟากท8าวิทยา
3. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม

โรงเรียนต9นแบบการจัดการเรียนรู9โดยใช9สติและสมาธิเปeนฐาน (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนนครไทย
1. โรงเรียนพิชัย
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โรงเรียนวิถีพุทธ (จำนวน 36 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวังน้ำคู?ศึกษา
2. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม
3. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม
4. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษbอุปถัมภb”
6. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
7. โรงเรียนหนองพระพิทยา
8. โรงเรียนทรัพยbไพรวัลยbวิทยาคม
9. โรงเรียนบ?านกลางพิทยาคม
10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
13. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม
14. โรงเรียนนครไทย
15. โรงเรียนนาบัววิทยา
16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
18. โรงเรียนบ8อโพธิ์วิทยา
19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
20. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
21. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
22. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
23. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb
2. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี
3. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา
4. โรงเรียนแสนตอวิทยา
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb
6. โรงเรียนบ?านโคนพิทยา
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม
8. โรงเรียนพิชัย
9. โรงเรียนด8านแม8คำมันพิทยาคม
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
11. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ
12. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม
13. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb
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โรงเรียนในฝgน (จำนวน 28 โรงเรียน)
โรงเรียนในฝgน รุQนที่ 1 (จำนวน 16 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
2. โรงเรียนนครไทย
3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
4. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม
5. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จังหวัดอุตรดิตถE
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb
โรงเรียนตรอนตรีสินธุb
โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb
โรงเรียนฟากท8าวิทยา
โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม
โรงเรียนดาราพิทยาคม
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

โรงเรียนในฝgน รุQนที่ 2 (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
2. โรงเรียนวังมะด8านพิทยาคม
โรงเรียนในฝgน รุQนที่ 3 (จำนวน 10 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวังน้ำคู?ศึกษา
2. โรงเรียนนาบัววิทยา
3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
4. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
5. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา
6. โรงเรียนเนินกุ8มวิทยา
7. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
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โรงเรียนมาตรฐานสากล (จำนวน 25 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนจ8านกร?อง
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
5. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
6. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
7. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา
8. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม
9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
10. โรงเรียนบ?านกลางพิทยาคม
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
12. โรงเรียนนครไทย
13. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
14. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
15. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนอุตรดิตถb
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb
3. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี
4. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb
5. โรงเรียนพิชัย
6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
7. โรงเรียนฟากท8าวิทยา
8. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ
9. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม
10. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb

โรงเรียนประชารัฐ (จำนวน 9 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนประชารัฐ รุQนที่ 1 จำนวน 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม
2. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม
3. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม
4. โรงเรียนหนองพระพิทยา
โรงเรียนประชารัฐ รุQนที่ 3 จำนวน 1 โรงเรียน
1. โรงเรียนทรัพยbไพรวัลยbวิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถE
1.โรงเรียนบ?านโคนพิทยา
2. โรงเรียนแสนตอวิทยา
3. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา
4. โรงเรียนด8านแม8คำมันพิทยาคม

โรงเรียนเครือขQายสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเหนือตอนลQาง (จำนวน 3 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนจ8านกร?อง

รายการ
ศูนยbสะเต็มศึกษา
เครือข8าย 1
เครือข8าย 2
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โรงเรียนศูนยEฝmกอบรมและให9คำปรึกษาหลักสูตรฝmกอบรม (STEM Education) (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรbจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนอุตรดิตถb

โรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR
(จำนวน 10 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม
1. โรงเรียนด8านแม8คำมันพิทยาคม
2. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม
2. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา
3. โรงเรียนบ?านโคนพิทยา
4. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนนครไทย
โครงการพัฒนาประเทศไทยเปeนศูนยEกลางการศึกษาภูมิภาค (Education Hub) (จำนวน 1 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนต9นแบบโครงการสQงเสริมการพัฒนาทักษะด9านโค9ดดิ้ง ผQานพื้นที่พัฒนานักประดิษฐEดิจิทัล
(จำนวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถb
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนวิทยาศาสตรbจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
โครงการห9องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 8 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (EP/วิทยb-คณิตฯ/จีน) 1. โรงเรียนอุตรดิตถb (IEP/วิทยb-คณิตฯ)
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (EP/IEP/วิทยb-คณิตฯ)
2. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี(MEP/IEP/วิทยb-คณิตฯ)
3. โรงเรียนจ8านกร?อง (วิทยb-คณิตฯ)
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb
4. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (วิทยb-คณิตฯ)
4. โรงเรียนพิชัย (วิทยb-คณิตฯ)
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ศูนยEพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปeนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
(จำนวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
2. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb
3. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา
ศูนยEการเรียนรู9ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด9านการศึกษา (จำนวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนทรัพยbไพรวัลยbวิทยาคม
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb
2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
3. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ
4. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม
ศูนยEเครือขQายสQงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
1. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี
สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนนาบัววิทยา
2. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
สถานศึกษาในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ) (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรbจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
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โรงเรียนโครงการเรียนรQวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
(จำนวน 17 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
1. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม
1. โรงเรียนดาราพิทยาคม
2. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม
3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
4. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา
5. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
7. โรงเรียนหนองพระพิทยา
8. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
9. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
12. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม
13. โรงเรียนนครไทย
14. โรงเรียนนาบัววิทยา
15. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
16. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
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1.6 ผลการดำเนินงานที่ผQานมา
1. ด9านคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ8มสาระหลัก ได?แก8 รายวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรb วิทยาศาสตรb และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปรียบเทียบระหว8างปkการศึกษา
2561 – 2563 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 3 และมัธยมศึกษาปkที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 3 ดังนี้

ภาษาไทย

จังหวัดพิษณุโลก
2561
2562
2563
53.68
53.64
56.80

จังหวัดอุตรดิตถE
2561
2562
2563
52.04
53.01
57.15

ภาษาอังกฤษ

27.63

30.91

35.37

27.56

30.77

35.48

คณิตศาสตรb

28.97

25.85

27.47

27.71

24.63

27.15

วิทยาศาสตรb

35.38

29.57

30.99

34.46

29.06

30.87

36.42

34.99

37.66

35.44

34.37

37.66

กลุQมสาระการเรียนรู/9 วิชา

เฉลี่ย 4 กลุQมสาระฯ

ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 6 ดังนี้

ภาษาไทย

จังหวัดพิษณุโลก
2561
2562
2563
42.83
39.24
46.07

จังหวัดอุตรดิตถE
2561
2562
2563
42.45
37.54
45.84

สังคมศึกษา

33.06

34.06

36.32

33.21

33.05

36.50

ภาษาอังกฤษ

25.96

24.64

30.76

25.63

24.12

28.94

คณิตศาสตรb

25.12

20.48

28.53

24.19

20.19

25.35

วิทยาศาสตรb

28.60

26.77

34.66

27.64

26.46

32.95

31.11

29.04

35.27

30.62

28.27

33.92

กลุQมสาระการเรียนรู/9 วิชา

เฉลี่ย 5 กลุQมสาระฯ
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1.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb ได?พัฒนานักเรียนด?านคุณธรรมจริยธรรม
โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต8าง ๆ ส8งเสริมให?โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู?เพื่อพัฒนานักเรียนให?ได?เรียนรู?
และฝìกปฏิบัติจริง เช8น โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผู?เรียน ด?านคุณธรรมจริยธรรม และน?อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการห?องเรียนน8าอยู8 การเรียนรู?ก?าวไกล พัฒนาวิถีใหม8 ได?วิถีคุณภาพ โครงการส8งเสริมวินัย
และความรับผิดชอบ การพัฒนานักเรียนผ8านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โครงการปqองกันและแก?ไข
ปzญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ซึ่งการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต8าง ๆ เหล8านี้ ส8งผลให?นักเรียนเป6นคนดี
มีคุณธรรม มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รักความเป6นไทย รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยbทรงเป6นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต?องต8อบ?านเมือง ห8างไกลยาเสพติด
ปฏิบัติตนบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และสามารถดำรงตนอยู8ในสังคมได?อย8างมีความสุข
2. ด9านโอกาสทางการศึกษา
ส8งเสริมการจัดการศึกษาให?เด็กปกติ เด็กด?อยโอกาส เด็กที่อยู8ห8างไกลในถิ่นทุรกันดาร และเด็กที่มี
ความบกพร8องทางการเรียนรู?/พิการในพื้นที่บริการการศึกษาที่จบชั้นประถมศึกษาปkที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 3
ให?เข?าสู8ระบบการศึกษาภาคบังคับและระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประสานงานด?านข?อมูลนักเรียนรายบุคคลกับ
หน8วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข?องในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช?วางแผนการรับนักเรียน ดำเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพการสร?างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สำรวจและติดตามเด็กกลุ8มเสี่ยงออกกลางคัน ระดม
ทรัพยากรช8วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดในการสร?างโอกาสเรียนรู?ให?กับนักเรียนในยุคโควิด-19 เพื่อส8งเสริมสนับสนุน
ให?มีการเพิ่มอัตราการเรียนต8อ และลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน ซึ่งในปkการศึกษา 2563 พบว8า ไม8มีนักเรียน
ในสังกัดออกกลางคัน
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนนักเรียนทีอ่ อกกลางคัน ปkการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถE
ม.1
0
0
ม.2
0
0
ม.3
0
0
นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ต?น
0
0
ม.4
0
0
ม.5
0
0
ม.6
0
0
นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ปลาย
0
0
รวม นร. ออกกลางคันทั้งหมด
0
0
ระดับชั้น

หมายเหตุ ข?อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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ตารางที่ 11 แสดงข?อมูลนักเรียนด?อยโอกาส ปkการศึกษา 2564 (ข?อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
ประเภท
นักเรียนด9อยโอกาสจังหวัดพิษณุโลก
1. เด็กยากจน
2. เด็กถูกบังคับให?ขายแรงงาน เด็กที่อยู8ในธุรกิจ
ทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กในสถานพินิจและ
คุ?มครองเยาวชน เด็กเร8ร8อน ผลกระทบจากเอดสb
ชนกลุ8มน?อย เด็กที่ถูกทำร?ายทารุณ เด็กที่มีปzญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด
3. อื่นๆ เช8น กำพร?า ทำงานรับผิดชอบ
ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑb เป6นต?น
นักเรียนด9อยโอกาสจังหวัดอุตรดิตถE
1. เด็กยากจน

ม.ต9น
ชาย หญิง

ม.ปลาย
ชาย หญิง

รวม

4,678 2,651

1,660

2,255

9,244

-

-

-

-

-

43

63

23

25

154

583

950

4,329

1,358 1,438

2. เด็กถูกบังคับให?ขายแรงงาน เด็กที่อยู8
ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กในสถานพินิจและคุ?มครองเยาวชน
เด็กเร8ร8อน ผลกระทบจากเอดสb
ชนกลุ8มน?อย เด็กที่ถูกทำร?ายทารุณ
เด็กที่มีปzญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
3. อื่นๆ เช8น กำพร?า ทำงานรับผิดชอบ
ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑb เป6นต?น
รวมทั้งสิ้น

-

1

-

-

1

13

20

2

9

44

4,092 4,173 2,268 3,239 13,722
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ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแต8ละประเภท ปkการศึกษา 2564
(ข?อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
จังหวัดพิษณุโลก
ชาย หญิง รวม
1
1

ประเภท
ความพิการทางการมองเห็น

จังหวัดอุตรดิตถE
ชาย หญิง รวม
1
1
2

ความพิการทางการได?ยิน

1

2

3

-

2

2

ความพิการทางสติปzญญา

12

9

21

3

1

4

ความพิการทางร8างกายหรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

4

6

10

2

5

7

ความพิการทางการเรียนรู?

141

36

177

84

28

112

ความพิการทางการพูดและภาษา

-

1

1

-

-

-

ความพิการทางพฤติกรรมหรือ
อารมณb

5

1

6

5

1

6

ความพิการทางออทิสติก

2

-

2

-

-

-

ความพิการซ้ำซ?อน

-

-

-

-

-

-

166

55

221

95

38

133

นักเรียนพิการทั้งหมด

ตารางที่ 13 แสดงข?อมูลนักเรียนพักนอน ปkการศึกษา 2564 (ข?อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

ประเภท
บ9านพักนักเรียน/หอนอน

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถE
ม.ปลายและ
ม.ปลายและ รวมทั้งสิ้น
ม.ต9น
ม.ต9น
เทียบเทQา
เทียบเทQา
29
56
4
40
129

บ9านพักครู

3

9

1

1

14

พักรวมกับชุมชน/อื่นๆ

-

-

-

-

-

นักเรียนพักนอนทั้งหมด

32

65

5

41

143
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3. ด9านการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา โดยได?กำหนดเปqาหมายให?สถานศึกษาทุกแห8งได?รับการนิเทศ ติดตาม ช8วยเหลือ ให?มี
คุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อให?สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความพร?อมและ
ความเข?มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอย8างมีธรรมาภิบาล
สร?างความพึงพอใจให?ผู?รับบริการและผู?มีส8วนได?ส8วนเสีย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถb มีผลการดำเนินงานด?านการบริหารจัดการต8าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการประเมินผล ดังนี้
1.1 การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปÜงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb มีผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน 17 ประเด็น ภาพรวมระดับดีเยี่ยม ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคbการสู8ความเป6นเลิศ ใช?ผลการประเมินการเป6นระบบราชการ
4.0 ของ กพร.สพฐ.
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ใช?ผลการประเมินการเป6นระบบ
ราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.
มาตรฐานที่ 3 สั มฤทธิ ผลการบริหารและการจั ดการศึ กษาของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb มีผลการประเมิน จำนวน 6 ตัวบ8งชี้ ภาพรวมระดับดีเยี่ยม แสดงให?เห็นถึงการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจ บรรลุตามวัตถุประสงคbและเปqาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 ผลการติ ดตาม ประเมิ นผลการบริหารจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษา ตามตั วชี้ วั ดแผนปฏิ บั ติ ราชการของสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ประจำปÜ
งบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb ดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 กลยุทธb
10 ตั วชี้ วัด มี ผลการประเมิ นตั วชี้ วัดโดยเที ยบค8 าเปq าหมาย บรรลุ 9 ตั วชี้ วัด ไม8 บรรลุ 1 ตั วชี้ วัด ทั้ งนี้
ปkงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม8ประเมินระดับคุณภาพ เนื่องจาก
สถานการณbการแพร8ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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ส"วนที่ 2
ความสอดคล0องกับแผน 3 ระดับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8วิเคราะห=ความสอดคล8องของแผนในระดับตEาง ๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบEงแผนออกเปQน 3 ระดับ ได8แกE
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร=ชาติ เปQนเปVาหมายการพัฒนาประเทศอยEางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช8เปQนกรอบในการจัดทำแผนตEาง ๆ ให8สอดคล8องและบูรณาการกันเพื่อให8เกิดเปQนพลังผลักดันรEวมกัน ไปสูE
เปVาหมายดังกลEาว
แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเปQนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตEาง ๆ เพื่อบรรลุตามเปVาหมายของ
ยุทธศาสตร=ชาติ และถEายทอดไปสูEแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด8วย แผนแมEบท
ภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผน
ระดับชาติวEาด8วยความมั่นคงแหEงชาติ
แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นโดยหนEวยงานของรัฐ เพื่อถEายทอดเปVาหมายและประเด็นการพัฒนาของ
แผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสูEการปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวEางประเทศ ซึ่งรวมถึง
แผนการศึกษาแหEงชาติ แผนปฏิบัติการด8าน... แผนปฏิบตั ิราชการ... แผนปฏิบัติการประจำปc
จากการวิเคราะห=ความสอดคล8องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข8องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได8ดังนี้
2.1 แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร8ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
2.1.1 ยุทธศาสตร8ชาติดAานการพัฒนาและเสริมสรAางศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 (หลัก)
2.1.1.1 เปNาหมาย
1. คนไทยเปQนคนดี คนเกEง มีคุณภาพ พร8อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล8อมที่เอื้อและสนับสนุนตEอการพัฒนาคนตลอดชEวงชีวิต
2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร8
1. การปรับเปลี่ยนคEานิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชEวงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู8ที่ตอบสนองตEอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปdญญาของมนุษย=ที่หลากหลาย
2.1.1.3 การบรรลุเปNาหมายตามยุทธศาสตร8ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน=คือการสร8างคุณภาพทุนมนุษย=
สูEสังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล8องกับยุทธศาสตร=ชาติด8านการพัฒนาและเสริมสร8างทรัพยากรมนุษย=
นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพผู8เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับตEาง ๆ ตั้งแตEระดับกEอนประถมศึกษา
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ระดั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ผู 8 เ รี ย นพิ ก าร ผู 8 เ รี ย นด8 อ ยโอกาส ผู 8 เ รี ย นที ่ มี
ความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตEางประเทศ และเสริมสร8างศักยภาพครู การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตEาง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให8สามารถจัดการเรียนรู8ให8แกEผู8เรียน ได8เต็มตามศักยภาพ
ทั้งความรู8ด8านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค=
2.1.2 ยุทธศาสตร8ชาติดAานการสรAางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
2.1.2.1 เปNาหมาย
สร8างความเปQนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร8
การลดความเหลื่อมล้ำ สร8างความเปQนธรรมในทุกมิติ
2.1.2.3 การบรรลุเปNาหมายตามยุทธศาสตร8ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสร8างความเสมอภาคทางการศึกษา
ด8วยการสนับสนุนคEาใช8จEายในการจัดการศึกษาตั้งแตEระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายการ
พื้นฐาน 5 รายการ ได8แกE 1) คEาจัดการเรียนการสอน 2) คEาหนังสือเรียน 3) คEาอุปกรณ=การเรียน 4) คEาเครื่องแบบ
นักเรียน และ 5) คEากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู8เรียน ซึ่งการสนับสนุนคEาใช8จEายดังกลEาว เปQนการสร8างความเปQนธรรม
ในการเข8าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู8มีรายได8น8อยและกลุEมผู8ด8อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร8างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได8แกE โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่
เกาะแกEง และโรงเรียนในพื้นที่ข8างเคียง โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให8ได8รับโอกาส
ทางการศึกษาอยEางทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการ
สEงเสริมการจัดการศึกษาด8านเทคโนโลยี ทางไกลผEานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผEานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร8างความเปQนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข8าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
2.1.3 ยุทธศาสตร8ชาติดAานความมั่นคง (รอง)
2.1.3.1 เปNาหมาย
บ8านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร8
การปVองกันและแก8ไขปdญหาที่มีผลกระทบตEอความมั่นคง
2.1.3.3 การบรรลุเปNาหมายตามยุทธศาสตร8ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษาและ
แผนการเสริมสร8างภูมิคุ8มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต8 ให8การจัดการศึกษาพื้นที่
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ดังกลEาวสอดคล8องกับอัตลักษณ=วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให8เกิดความสมานฉันท= และรู8รักสามัคคี มีความเข8าใจ
ซึ่งกันและกัน อยูEรEวมกันอยEางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู8เรียนได8รับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยEางทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย=สิน และมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปVองกันและแก8ไขปdญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร8างภูมิคุ8มกัน
ปVองกันยาเสพติดในกลุEมเด็กและเยาวชนมิให8เปQนผู8เสพรายใหมE พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล
ชEวยเหลือกลุEมเด็กและเยาวชนที่มีปdญหายาเสพติด สร8างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูEสังคม
เสริมสร8างมาตรฐานในการปVองกันและแก8ไขปdญหาในกลุEมเปVาหมาย ซึ่งจะสEงผลให8ประเทศไทย มีความมั่นคง
ในระยะยาวตEอไป
2.1.4 ยุทธศาสตร8ชาติดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
2.1.4.1 เปNาหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุEงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน=สEวนรวม ตอบสนอง
ความต8องการของประชาชนได8อยEางสะดวก รวดเร็ว โปรEงใส
2. ภาครัฐมีความโปรEงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร8
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปQนศูนย=กลาง ตอบสนองความต8องการ และให8บริการ
อยEางสะดวกรวดเร็ว โปรEงใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร=ชาติเปQนเปVาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีความโปรEงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.4.3 การบรรลุเปNาหมายตามยุทธศาสตร8ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษาให8มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช8ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปVองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู8นำเยาวชน
ตEอต8านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร8างเครือขEายและการมีสEวนรEวม ในการตEอต8านการทุจริตและพัฒนา
ผู8บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย=สุจริตและปVองกันการทุจริต
ทุกรูปแบบ
2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวขAอง)
2.2.1 แผนแมYบทภายใตAยุทธศาสตร8ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
2.2.1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรูA (หลัก)
1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท
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เปNาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จำเปQนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก8ปdญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรEวมกับผู8อื่นได8อยEางมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝpเรียนรู8อยEางตEอเนื่องตลอดชีวิต
เปNาหมายที่ 2 คนไทยได8รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถของพหุปdญญาดีขึ้น
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ
ดำเนินการให8บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ให8ผู8เรียน ทุกระดับและทุกกลุEม ได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู8ตลอดชีวิตอยEาง
ทั ่ ว ถึ ง พร8 อ มทั ้ ง มี ท ั ก ษะและศั ก ยภาพในการประกอบอาชี พ ที ่ ส อดคล8 อ งกั บ ความต8 อ งการของประเทศ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให8เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน8มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล8องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาตEางประเทศและพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให8มี
ความพร8อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเปQนในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทย
โคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด8านวิศวกรรมศาสตร= เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช8หลักสูตรการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุpน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร8างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical
Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล8องกับความต8องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
โดยเฉพาะในระดับตำบล
2. แผนยEอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู8ที่ตอบสนองตEอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู8สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให8เปQนครูยุคใหมE 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 4) พัฒนา
ระบบการเรียนรู8ตลอดชีวิต และ 5) สร8างระบบการศึกษาเพื่อความเปQนเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
เปNาหมายของแผนยYอย คนไทยได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู8
และมีทักษะที่จำเปQนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข8าถึงการเรียนรู8อยEางตEอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการ
ให8บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให8ผู8เรียน
ทุกระดับและทุกกลุEม ได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู8ตลอดชีวิตอยEางทั่วถึง พร8อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล8องกับความต8องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืนที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให8เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึง
แนวโน8มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล8องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาตEางประเทศและพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให8มีความพร8อมในการจัดการเรียน
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การสอน สอดรับกับทักษะที่จำเปQนในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
เพื่อสร8างโอกาสให8นักเรียนเข8าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให8โรงเรียนมีความพร8อมในการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู8ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล8อมที่เอื้อตEอการสEงเสริมการเรียนรู8 ด8วยการสEงเสริมด8านโครงสร8างพื้นฐาน
ทั้งอาคารสถานที่ แหลEงเรียนรู8 และวัสดุอุปกรณ=ด8านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และ
ด8านการมีสEวนรEวมของเอกชน บ8าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อผลิตผู8เรียนที่มีคุณภาพเปQนที่
ยอมรับของผู8ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเปQนศูนย=กลางการเรียนรู8ของชุมชน
3. แผนยEอยการตระหนักถึงพหุปdญญาของมนุษย=ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและสEงเสริมพหุปdญญา 2) สร8างเส8นทางอาชีพ สภาพแวดล8อม
การทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู8มีความสามารถพิเศษ
เปNาหมายของแผนยYอย ประเทศไทยมีระบบข8อมูลเพื่อการสEงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปdญญา เพื่อประโยชน=ในการพัฒนาและการสEงตEอการพัฒนาให8เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการให8
บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/รูปแบบ/เครื่องมือ/ฐานข8อมูลระบบ อิเล็กทรอนิกส=
ระบบการสำรวจแววนักเรียนผู8มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปdญญา แบบสอบถาม ความคิดเห็นผู8บริหาร
ครู ศึกษานิเทศก= นักเรียน และพEอ แมE ผู8ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู8ผู8มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปdญญา ติดตามเชิงลึก พร8อมทั้งให8คำปรึกษา แนะนำ และ
เปQนพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให8ผู8เรียนทุกระดับและทุกกลุEม
ได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล8องกับศักยภาพ พร8อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสม การสEงเสริมให8มีการจัดการศึกษาให8กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู8มีความสามารถ
พิเศษด8านวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร= การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร=จุฬาภรณราชวิทยาลัย
การพัฒนาผู8มีความสามารถพิเศษด8านทัศนศิลปÅ นาฏศิลปÅ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย=โอลิมปÇกวิชาการ
การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด8านวิศวกรรมศาสตร= เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยใช8หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุpน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร8างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล8องกับความต8องการของประเทศ
2.2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชYวงชีวิต (รอง)
1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท
เปNาหมาย คนไทยทุกชEวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได8รับการพัฒนาอยEางสมดุล ทั้งด8านรEางกาย
สติปdญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปQนผู8ที่มีความรู8และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู8อยEางตEอเนื่อง
ตลอดชีวิต
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การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู8เรียนตั้งแตEระดับ
กEอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. แผนยEอยการพัฒนาเด็กตั้งแตEชEวงการตั้งครรภ=จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา สEงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกEอนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
เปNาหมายของแผนยYอย เด็กเกิดอยEางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข8าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพมากขึ้น
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการ
ให8บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากEอนประถมศึกษาในพื้นที่การ
ดำเนินโครงการบ8านนักวิทยาศาสตร=น8อยประเทศไทย
3. แผนยEอยการพัฒนาชEวงวัยเรียน/วัยรุEน
แนวทางการพัฒนา การสEงเสริมการจัดการศึกษาให8กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปNาหมายของแผนยYอย วัยเรียน/วัยรุEน มีความรู8และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ8วน รู8จักคิด
วิเคราะห= รักการเรียนรู8 มีสำนึกพลเมือง มีความกล8าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก8ปdญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทำงานรEวมกับผู8อื่นได8อยEางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการ
ให8บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการสEงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู8ที่หลากหลายให8เอื้อตEอ
การเรียนรู8ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู8ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ8างครูวิทยาศาสตร=
คณิตศาสตร= ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
และเล็กที่ประสบปdญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร= การสEงเสริมนิสัยรักการอEาน การพัฒนา
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
และสร8างเสริมสมรรถนะผู8เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาตEอและการมีงานทำ การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชEวยเหลือและคุ8มครองเด็กนักเรียน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูEสถานศึกษา
2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)
1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท
เปNาหมาย คนไทยทุกคนได8รับการคุ8มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให8ความชEวยเหลือ
ผู8เรียนกลุEมเปVาหมายที่ต8องการความชEวยเหลือเปQนพิเศษ
2. แผนยEอยมาตรการแบบเจาะจงกลุEมเปVาหมายเพื่อแก8ปdญหาเฉพาะกลุEม
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แนวทางการพั ฒ นา จั ด ให8 ม ี ร ะบบสนั บ สนุ น ชE ว ยเหลื อ ผู 8 เ รี ย น โดยเฉพาะผู 8 ท ี ่ ต 8 อ งการ
ความชEวยเหลือเปQนพิเศษ
เปNาหมายของแผนยYอย มีระบบและกลไกในการให8ความชEวยเหลือกลุEมเปVาหมายที่ต8องการ
ความชEวยเหลือเปQนพิเศษได8ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนคEาใช8จEายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตEระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย=การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด8อยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห= ในโรงเรียนเรียนรEวม สEงเสริมให8เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได8แกE โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกEง และโรงเรียนในพื้นที่ข8างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ให8ได8รับโอกาสทางการศึกษาอยEางทั่วถึงและมีคุณภาพ สEงเสริมการจัดการศึกษา ด8านเทคโนโลยี
ทางไกลผEานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผEานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง (รอง)
1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท
เปNาหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สEงเสริมการจัดการศึกษา
ให8เกิดความสมานฉันท= อยูEรEวมกันอยEางสันติสุข ปVองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก8ไขปdญหาชEวยเหลือเด็ก
ที่ติดยาเสพติดให8กลับตัวและกลับคืนสูEสังคม
2. แผนยEอยการปVองกันและแก8ไขปdญหาที่มีผลกระทบตEอความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา
ให8สอดคล8องกับอัตลักษณ=วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให8เกิดความสมานฉันท= และรู8รักสามัคคี มีความเข8าใจซึ่งกันและกัน
อยูEรEวมกันอยEางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร8างภูมิคุ8มกันปVองกันยาเสพติดในกลุEมเด็กและเยาวชน
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลชEวยเหลือกลุEมเด็กและเยาวชนที่มีปdญหายาเสพติด สร8างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูEสังคม เสริมสร8างมาตรฐานในการปVองกันและแก8ไขปdญหาในกลุEมเปVาหมาย
เปNาหมายของแผนยYอย
1) ภาคใต8มีความสงบสุขรEมเย็น
2) ปdญหาความมั่นคงที่มีอยูEในปdจจุบัน ได8รับการแก8ไขจนไมEสEงผลกระทบตEอการบริหาร และ
พัฒนาประเทศ
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสร8างภูมิคุ8มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต8 ให8การจัด
การศึกษาพื้นที่ดังกลEาวสอดคล8องกับอัตลักษณ=วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให8เกิดความสมานฉันท= และรู8รัก
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สามัคคี มีความเข8าใจซึ่งกันและกัน อยูEรEวมกันอยEางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู8เรียนได8รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยEางทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย=สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปVองกันและแก8ไขปdญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อสร8างภูมิคุ8มกันปVองกันยาเสพติดในกลุEมเด็กและเยาวชนมิให8เปQนผู8เสพรายใหมE พัฒนากระบวนการระบบ
ติดตาม ดูแล ชEวยเหลือกลุEมเด็กและเยาวชนที่มีปdญหายาเสพติด สร8างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืน
เด็กดีสูEสังคม เสริมสร8างมาตรฐานในการปVองกันและแก8ไขปdญหาในกลุEมเปVาหมาย ซึ่งจะสEงผลให8ประเทศไทย
มีความมั่นคงตEอไป
2.1.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนคYานิยมและวัฒนธรรม (รอง)
1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท
เปNาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คEานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเปQน
คนไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช8ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเปQนที่ยอมรับของ
นานาประเทศ
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สEงเสริมให8นักเรียน ครู
ผู8บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู8 เข8าใจ และมีกระบวนการคิดอยEางมีเหตุผล ซึมซับคุณคEาแหEงคุณธรรม
ความดีอยEางเปQนธรรมชาติ สร8างความรู8สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร8างเครือขEายชุมชนองค=กร
แหEงคุณธรรม
2. แผนยEอยการปลูกฝdงคุณธรรมจริยธรรม คEานิยม และการเสริมสร8างจิตสาธารณะ และการ
เปQนพลเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สEงเสริมให8มีการปลูกฝdง
คุณธรรม จริยธรรม คEานิยม และการเสริมสร8างจิตสาธารณะ และการเปQนพลเมืองที่ดีแกEผู8เรียน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข8อง
เปNาหมายของแผนยYอย คนไทยเปQนมนุษย=ที่สมบูรณ= มีความพร8อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด8านสติปdญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข8าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข8ากับ
สภาพแวดล8อมดีขึ้น
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการสEงเสริม ให8นักเรียน ครู
ผู8บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู8 เข8าใจ และมีกระบวนการคิดอยEางมีเหตุผล ซึมซับคุณคEาแหEงคุณธรรม
ความดีอยEางเปQนธรรมชาติและสร8างความรู8สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร8างเครือขEายชุมชน
องค=กรแหEงคุณธรรม โดยขอความรEวมมือจากหนEวยงานและองค=กรที่ทำงานด8านคุณธรรมอยEางเปQนรูปธรรม
2.2.1.6 ประเด็นที่ 21 การตYอตAานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท
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เปNาหมาย ภาครัฐมีความโปรEงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สEงเสริมการจัดการเรียนรูเ8 กี่ยวกับ
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย=สุจริต
2. แผนยEอยการปVองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สEงเสริมให8มีการปลูกฝdง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย=สุจริต
เปNาหมายของแผนยYอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย=สุจริต
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม
เทคนิคการเรียนการสอนการปVองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู8นำเยาวชน ตEอต8านการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร8างเครือขEายและการมีสEวนรEวมในการตEอต8านการทุจริต และพัฒนาผู8บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย=สุจริต และปVองกันการทุจริตทุกรูปแบบ
2.2.1.7 แผนแมYบทเฉพาะกิจภายใตAยุทธศาสตร8ชาติ อันเป^นผลมาจากสถานการณ8โควิด-19
พ.ศ. 2564 – 2565
แผนแมEบทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติฯ มีเปVาหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ อยูEได8
มีงานทำ กลุEมเปราะบางได8รับการดูแลอยEางทั่วถึง สร8างอาชีพและกระจายรายได8สูEท8องถิ่น เศรษฐกิจ ประเทศ
ฟÖÜนตัวเข8าสูEภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร8างเศรษฐกิจใหมE” โดยได8ระบุประเด็น
การพัฒนา 4 ประการ ที่ควรให8ความสำคัญเปQนพิเศษในระยะ 2 ปcข8างหน8า เพื่อเสริมสร8างศักยภาพในการ
ฟÖ Ü น ฟู แ ละขั บ เคลื ่ อ นประเทศให8 ส ามารถ “ล8 ม แล8 ว ลุ ก ไว หรื อ Resilience” โดย 4 ประเด็ น การพั ฒ นา
ประกอบด8วย
- การเสริมสร8างความเข8มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตEางประเทศ โดยมุEงเน8นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับ
ท8องถิ่น ผEานการสEงเสริมการจ8างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน รEวมกับการให8ความชEวยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอม (SMEs) ให8สามารถปรับตัวสูEธุรกิจใหมEที่มีแนวโน8ม
ความต8องการมากขึ้นในอนาคต เพื่อให8เศรษฐกิจฐานรากเปQนกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอยEางยั่งยืนในระยะยาว
(Future Growth) โดยมุ E ง เน8 น ด8 า นการเตรี ย มความพร8 อ มและสE ง เสริ ม ความสามารถในการแขE ง ขั น ของ
เครื่องยนต=ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต8ภูมิทัศน=ของเศรษฐกิจโลกแบบใหมE
ได8 แกE อุ ตสาหกรรมและบริ การทางการแพทย= ครบวงจร การทE องเที ่ ยวเชิ งสร8 างสรรค= และเน8 นคุ ณภาพ
การเกษตรมูลคEาสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต=สมัยใหมE
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- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให8เปQนกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให8สนับสนุนอุตสาหกรรม และบริการ
เปVาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล8องกับความต8องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร8างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร8อมทั้งเยียวยาผู8ที่ได8รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทางสังคม
ให8เหมาะสม เพียงพอกับความจำเปQนในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด8านรายได8และสุขภาพ
- การปรับปรุงและพัฒนาปdจจัยพื้นฐานเพื่อสEงเสริมการฟÖÜนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling
Factors) ให8สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะสEงผลกระทบตEอศักยภาพของประเทศ อาทิ การเรEงรัด
พัฒนาและใช8ประโยชน=จากโครงสร8างพื้นฐานที่สำคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการดำเนินงานของภาครัฐ
ให8ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต=ใช8องค=ความรู8และนวัตกรรม การเสริมสร8างความมั่นคงและศักยภาพในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสEงเสริมการมีสEวนรEวมจากภาคีเครือขEายการพัฒนาตEาง ๆ เพื่อลดอุปสรรค
ข8อจำกัด และสEงเสริมการฟÖÜนฟูและพัฒนาประเทศด8วยความรEวมมือจากทุกภาคสEวน
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล8องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให8บรรลุเปVาหมายของแผนแมEบทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติฯ ตามที่กำหนด ในระยะเวลา 2 ปc
(พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต8องมุEงเน8นในแผนแมEบทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติอันเปQนผล
สืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ=โควิด -19 จะต8องให8ความสำคัญกับการเรEงดำเนินการในมิติตEาง ๆ ที่เชื่อมโยง
ไปถึงการบรรลุคEาเปVาหมายตามที่กำหนดไว8 บนหลักการพื้นฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ด8านการพร8อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อพร8อมเติบโตอยEางยั่งยืน (Cope, Adapt,Transform: CAT)
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ และเกี่ยวข8องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรุปดังนี้
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ( Human Capital) ด8วยการยกระดับ
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และสEงเสริมการเรียนรู8เพื่อรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเปQน
เครื่องยนต=ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว8ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข8างต8น
รEวมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพ และ
ทุกชEวงวัย ตลอดจนการสEงเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให8คนเปQนกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศได8อยEางยั่งยืน ดังนี้
1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และสEงเสริมการเรียนรู8ด8วยการสEงเสริมแรงงานที่อยูEใน
ภาคการผลิตและบริการที่ได8รับผลกระทบ ให8ได8รับการฝ†กอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให8
เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร8างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย=
พัฒนาฝcมือแรงงานโดยการมีสEวนรEวมของภาคเอกชน สEงเสริมการเข8าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเปQนสำหรับ
การเรียนการสอนและการเรียนรู8ด8วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร8อมทั้งสEงเสริมการเรียนรู8ตลอดชีวิต
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ของแรงงานเพื่อให8แรงงานมีความยืดหยุEนพร8อมปรับตัว ตลอดจนมุEงเน8นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว
เปQนต8น
2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด8วยการชEวยเหลือ เยียวยา และชดเชย
คนยากจน กลุEมเปราะบางที่ได8รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปdญหาและความต8องการที่แตกตEางกันของ
กลุEมเปVาหมาย พร8อมทั้งผลักดันให8แรงงานเข8าสูEระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการชEวยเหลือ
กลุEมเปVาหมายเพื่อแก8ปdญหาเฉพาะกลุEมให8ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ8มครองทางสังคมให8เหมาะสมสอดคล8องกับ
รูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแตEระดับนโยบายจนถึงระบบข8อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล เปQนต8น
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
2.2.2.1 แผนการปฏิรูปดAานการศึกษา
1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกEอนวัยเรียน
1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู8 เพื่อให8เด็กปฐมวัย
ได8รับการพัฒนารEางกาย จิตใจ วินัย อารมณ= สังคม และสติปdญญาให8สมกับวัย
1.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษากEอนประถมศึกษาในพื้นที่ การดำเนินโครงการบ8านนักวิทยาศาสตร=น8อยประเทศไทย เพื่อจัดการ
ศึกษาให8นักเรียนในระดับกEอนประถมศึกษา
2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2.1 ประเด็น
1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต8องการจำเปQนพิเศษ
2) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หEางไกล หรือสถานศึกษา
ที่ต8องมีการยกระดับคุณภาพอยEางเรEงดEวน
2.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม
1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ในศูนย=การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรEวม เพื่อให8เด็กพิการได8รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด8อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห=
เพื่อให8เด็กด8อยโอกาสได8รับการศึกษา
3) การสนับสนุนคEาใช8จEายในการจัดการศึกษาตั้งแตEระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4) การสEงเสริมให8เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได8แกE โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกEง และโรงเรียนในพื้นที่ข8างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริให8ได8รับโอกาสทางการศึกษาอยEางทั่วถึงและมีคุณภาพ
5) การสEงเสริมการจัดการศึกษาด8านเทคโนโลยีทางไกลผEานดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผEานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.3 เปVาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให8นักเรียนในระดับกEอนประถมศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู8ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย=
3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
3.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตEางประเทศ และ
พัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให8มีความพร8อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จำเปQนในศตวรรษที่ 21
4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.1 ประเด็น
1) การปรับหลักสูตร พร8อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู8 เปQนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู8เรียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร8างคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เพื่อให8ผู8เรียนและประชาชนได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู8ตลอดชีวิตอยEางทั่วถึง
พร8อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล8องกับความต8องการของประเทศ
2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ8าง
ครูคณิตศาสตร= วิทยาศาสตร=ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให8เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน8มของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล8องกับการพัฒนาของประเทศ
3) การปV อ งกั น และแก8 ไ ขปd ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา เพื ่ อ สร8 า ง
ภูมิคุ8มกันปVองกันยาเสพติดในกลุEมเด็กและเยาวชนมิให8เปQนผู8เสพรายใหมE พัฒนากระบวนการระบบติดตาม
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ดูแล ชEวยเหลือกลุEมเด็กและเยาวชนที่มีปdญหายาเสพติด สร8างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี
สูEสังคม เสริมสร8างมาตรฐานในการปVองกันและแก8ไขปdญหาในกลุEมเปVาหมาย ซึ่งจะสEงผลให8ประเทศไทยมีความมั่นคง
4) การเสริมสร8างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให8 นักเรียน ครู
ผู8บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู8 เข8าใจ และมีกระบวนการคิดอยEางมีเหตุผล ซึมซับคุณคEาแหEงคุณธรรม
ความดีอยEางเปQนธรรมชาติและสร8างความรู8สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร8างเครือขEายชุมชน
องค=กรแหEงคุณธรรม โดยขอความรEวมมือจากหนEวยงาน และองค=กรที่ทำงานด8านคุณธรรมอยEางเปQนรูปธรรม
5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู8โดยการพลิกโฉมด8วยระบบดิจิทัล
5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู8ด8วยดิจิทัลผEานแพลตฟอร=มการเรียนรู8ด8วยดิจิทัลแหEงชาติ
5.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เพื่อสEงเสริมการจัดการศึกษาด8านเทคโนโลยีทางไกลผEานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผEานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศดAานการปNองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. เรื่องการปVองกันและเฝVาระวัง
1.1 ประเด็นการเรEงสร8างการรับรู8และจิตสำนึกของประชาชนในการตEอต8านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยความรEวมมือระหวEางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน
การปVองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู8นำเยาวชนตEอต8านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร8างเครือขEายและการมีสEวนรEวมในการตEอต8านการทุจริตและพัฒนาผู8บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่จะสYงผลใหAเกิดการเปลี่ยนแปลงตYอประชาชนอยYางมีนัยสำคัญ (Big Rock)
2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรAางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตYระดับปฐมวัย
1. เปNาหมาย
1. เด็กปฐมวัยในชEวงกEอนวัยเรียน (3 - 5 ปc) ทุกคน โดยเฉพาะอยEางยิ่งผู8ขาดแคลนทุนทรัพย=
ผู8พิการ และผู8ด8อยโอกาส ได8รับการดูแลและสEงเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหEงชาติ และได8รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุEมของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ระดับสูงกวEาอยEางเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข8าศึกษาตEออยEางน8อยจนจบการศึกษาภาค
บังคับ และได8รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได8

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 38

3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด8านการอEานและคณิตศาสตร= (Literacy & Numeracy
Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเปQนตEอการทำงานและการใช8ชีวิตในโลกยุคปdจจุบัน
4. เกิ ด ระบบหลั กประกั นโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษาตั ้ ง แตE ร ะดั บปฐมวั ย
ด8วยความรEวมมือระหวEางกระทรวงศึกษาธิการ และหนEวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข8อง รวมทั้งภาคเอกชน
2. ตัวชี้วัด
1. อัตราการเข8าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับกEอนวัยเรียนไมEน8อยกวEาร8อยละ 80
ระดับประถมศึกษา ไมEน8อยกวEาร8อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต8น ไมEน8อยกวEาร8อยละ 90 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทEา ไมEน8อยกวEาร8อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทEาไมEน8อยกวEา ร8อยละ 35 ในปc 2565
2. สัดสEวนประชากรวัยเรียนที่อยูEนอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต8น (อายุ 6 - 14 ปc) ไมEเกินร8อยละ 5 ในปc 2565
3. มีระบบการบูรณาการการจัดการข8อมูลสารสนเทศขนาดใหญE (Big Data) ของเด็กเยาวชน
ด8 ว ยเลขบั ต รประชาชน 13 หลั ก งบประมาณ ตั ว ชี ้ ว ั ด และนโยบายตั ้ ง แตE ร ะดั บ ปฐมวั ย ระหวE า ง
กระทรวงศึกษาธิการ และหนEวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข8อง รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อสEงเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแกEผู8ขาดแคลนทุนทรัพย= ผู8พิการ และผู8ด8อยโอกาส
4. มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร8อมของเด็กปฐมวัยในการเข8าสูEการศึกษาระดับประถมศึกษา
และเครื่องมือการประเมินศักยภาพด8านการอEานและคณิตศาสตร=ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร
วัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข8อมูลตEอสาธารณะทุก 3 ปc
2.2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูYการเรียนรูAฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1. เปNาหมาย
1. ผู8เรียนทุกระดับเปQนผู8มีความรู8 ทักษะ และใฝpเรียนรู8 มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหมE
รู8เทEาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปQนพลเมืองที่ตื่นรู8 มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
2. ครู/อาจารย=มีสมรรถนะด8านการจัดการเรียนรู8 ประกอบด8วย การออกแบบ การเรียนรู8 การจัด
กิจกรรมการเรียนรู8 มีจิตวิทยาการเรียนรู8 สื่อและการใช8สื่อ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาและการเรียนรู8 การวัด
และประเมินผลการเรียนรู8ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเปQนครู
3. ผู8บริหารสถานศึกษาและผู8บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และ
การนิเทศการจัดการเรียนรู8 ประกอบด8วย ด8านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู8 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู8ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู8 มีภาวะผู8นำทางวิชาการ
มีจิตวิทยาในการสEงเสริมและสร8างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู8 และมีมนุษย=สัมพันธ=ที่ดีในการรEวมมือกับ
บุคคล หนEวยงาน และชุมชนในการสEงเสริมและสร8างระบบนิเวศการเรียนรู8ที่ปลอดภัยสำหรับผู8เรียน
แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 39

2. ตัวชี้วัด
1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได8รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู8แบบ Active
Learning ผEานการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ
3. ครูผู8สอนจัดการเรียนรู8ที่มุEงพัฒนาสมรรถนะผู8เรียนแบบถักทอความรู8 ทักษะ และเจตคติ
คEานิยม และคุณลักษณะผู8เรียนเข8าด8วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา
4. ระบบการประเมินผลลัพธ=ผู8เรียนให8มีความหลากหลาย เพื่อสEงเสริมการเรียนรู8 เปQนรายบุคคล
(Personalized learning) และสามารถสะท8อนสมรรถนะของผู8เรียนได8ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดสEวน
ของการนำผลสั ม ฤทธิ ์ ข องผู 8 เ รี ย นในระดั บ ชาติ ม าใช8 ใ นการพิ จ ารณาประเมิ น ผลของครู แ ละผู 8 บ ริ ห าร
สถาบันการศึกษา
5. มีแพลตฟอร=มการเรียนรู8อัจฉริยะ ที่รวบรวมข8อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู8 สื่อการสอน
คุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู8เรียนเพื่อสEงเสริมการเรียนรู8เปQนรายบุคคล (personalized learning) สำหรับ
ผู8เรียนทุกชEวงวัย
2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหAมีคุณภาพมาตรฐาน
1. เปVาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาจารย=ให8มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรงและ
ลดความเหลื่อมล้ำ
1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูที่เปQนเลิศ และมีรูปแบบกระบวนการฝ†กประสบการณ=
วิชาชีพครู ตามความต8องการและความจำเปQนตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่
1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย=สถาบันผลิตครู และครูพี่เลี้ยง
ในโรงเรียนหรือสถานฝ†กประสบการณ=วิชาชีพด8านวิชาชีพครู เพื่อนำไปสูEการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะ และการวิเคราะห=และพัฒนาสมรรถนะอาจารย=สถาบันผลิตครู และครูพี่เลี้ยงตามความต8องการ
จำเปQน
1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา
ให8มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก8าวหน8าในการประกอบอาชีพ
1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา
ที่เน8นให8ครูมีความพร8อมทั้งทางด8านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปQนครู
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เพื่อนำไปสูEการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห=และพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความต8องการจำเปQน
1.2.2 มีระบบกลไกให8ครูและผู8บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยEางตEอเนื่อง อาทิ
PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) และให8ความสำคัญ
กับการนิเทศและติดตามชEวยเหลือครูใหมE/ครูที่ไมEมีวุฒิทางการศึกษา
1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินสมรรถนะ
ไปเปQนสEวนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงขั้นตอบแทนที่เหมาะสม
2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2.2.4.1 วัตถุประสงค8
1. เพื่อวางรากฐานให8คนไทยเปQนคนที่สมบูรณ= มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คEานิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุEน ตลอดจนเปQนคนเกEงที่มีทักษะ
ความรู8ความสามารถและพัฒนาตนเองได8ตEอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให8คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได8รับความเปQนธรรมในการเข8าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู8ด8อยโอกาสได8รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข8มแข็งพึ่งพาตนเองได8
3. เพื่อให8เศรษฐกิจเข8มแข็ง แขEงขันได8 มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร8างความเข8มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมEโดยการใช8นวัตกรรมที่เข8มข8นมากขึ้น สร8างความเข8มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
และสร8างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
4. เพื่อรักษาและฟÖÜนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล8อม ให8สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล8อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให8การบริหารราชการแผEนดินมีประสิทธิภาพ โปรEงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
2.2.4.2 เปNาหมายรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปQนคนไทยที่สมบูรณ= มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเปQนพลเมืองตื่นรู8 มีความสามารถในการปรับตัวได8อยEางรู8เทEาทันสถานการณ= มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน=ตEอสEวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเปQนไทย
2. ความเหลื่อมล้ำทางด8านรายได8และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข8มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข8าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพอยEาง
ทั่วถึงและเปQนธรรม กลุEมที่มีรายได8ต่ำสุดร8อยละ 40 มีรายได8เพิ่มขึ้นอยEางน8อยร8อยละ 15
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3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล8อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล8อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ปาp ไม8ให8ได8ร8อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปลEอยก®าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสEง ไมEน8อยกวEาร8อยละ 7 ภายในปc 2563
เทียบกับการปลEอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสEวนของขยะมูลฝอยที่ได8รับการจัดการอยEางถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ให8อยูEในเกณฑ=มาตรฐาน
4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร8างภาพลักษณ=ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตEอประเทศไทย ความขัดแย8งทางอุดมการณ=และความคิดในสังคมลดลง ปdญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสEงสินค8าและค8ามนุษย=ลดลง
มีความพร8อมที่ปกปVองประชาชนจากการกEอการร8ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสEวนรEวมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหวEางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสEง โลจิสติกส= หEวงโซEมูลคEา เปQนหุ8นสEวนการ
พัฒนาที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคEาการลงทุน และการสEงออกของไทย
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรEงใส ตรวจสอบได8 กระจาย
อำนาจและมีสEวนรEวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให8บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได8ดีกวEา
ลดลง เพิ่มการใช8ระบบดิจิทัลในการให8บริการ ปdญหาคอร=รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค=กร
ปกครองสEวนท8องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากงEายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช8จEายภาครัฐและระบบงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว8างขึ้น และดัชนีการรับรู8การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู8
ความสามารถและปรับตัวได8ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2.2.4.3 ยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร8ที่ 1 การเสริมสรAางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8
เปNาหมายระดับยุทธศาสตร8
1. คนไทยสEวนใหญEมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2. คนในสังคมไทยทุกชEวงวัยมีทักษะ ความรู8 และความสามารถเพิ่มขึ้น
3. คนไทยได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู8ด8วยตนเองอยEางตEอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนคEานิยมคนไทยให8มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค=
2. พัฒนาศักยภาพคนให8มีทักษะความรู8 และความสามารถ ในการดำรงชีวิตอยEางมีคุณคEา
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู8ตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตร8ที่ 2 การสรAางความเป^นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
เปNาหมายระดับยุทธศาสตร8
1. ลดปdญหาความเหลื่อมล้ำด8านรายได8ของกลุEมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตEางกัน
และแก8ไขปdญหาความยากจน
2. เพิ่มโอกาสการเข8าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสให8กับกลุEมเปVาหมายประชากรร8อยละ 40 ที่มีรายได8ต่ำสุดให8สามารถเข8าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2. ขยายโอกาสการเข8าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให8แกEเด็กและเยาวชนที่ด8อยโอกาสทางการศึกษา
อยEางตEอเนื่องโดยไมEถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรEางกาย
ยุทธศาสตร8ที่ 5 การเสริมสรAางความมั่นคงแหYงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูYความมั่งคั่งและยั่งยืน
เปNาหมายระดับยุทธศาสตร8
1. ปกปVองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย=ให8เปQนสถาบันหลักของประเทศ
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต8มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน มีโอกาสในการศึกษา
และการประกอบอาชีพที่สร8างรายได8เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให8เกิดความสงบในสังคม และธำรงไว8ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
โดยนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพรEและพัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข8องกับโครงการพระราชดำริ รวมถึง
ปVองกันและแก8ไขปdญหาความไมEสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต8
ยุทธศาสตร8ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปNองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
เปNาหมายระดับยุทธศาสตร8
เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู8การทุจริตให8สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ปVองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝdงให8คนไทยไมEโกง
2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวาY ดAวยความมั่นคงแหYงชาติ
2.2.5.1 นโยบายความมั่นคงแหYงชาติที่ 3 ปVองกันและแก8ไขการกEอความไมEสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต8
1. แผนระดับชาติวEาด8วยความมั่นคงแหEงชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการปVองกัน และ
แก8ไขปdญหาความไมEสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต8
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2. เปVาหมายเชิงยุทธศาสตร= ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต8มีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย=สิน และอยูEรEวมกันอยEางสันติสุข
3. ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต8 ที่ศึกษาตEอสถาบัน
ของรัฐในทุกระดับชั้น
4. กลยุ ท ธ= พั ฒ นาการศึ ก ษาให8 ไ ด8 ม าตรฐานสอดคล8 อ งกั บ ตลาดแรงงานในพื ้ น ที ่ และ
เสริมสร8างความมั่นคงของชาติ โดยเรEงแก8ปdญหาพื้นฐานที่สEงผลกระทบตEอการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
รวมทั้งสEงเสริมการเรียนรู8ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)
2.2.5.2 นโยบายความมั่นคงแหYงชาติที่ 8 เสริมสร8างความเข8มแข็งและภูมิคุ8มกันความมั่นคงภายใน
1. แผนระดับชาติวEาด8วยความมั่นคงแหEงชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการปVองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
2. เปVาหมายเชิงยุทธศาสตร= การแพรEระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
3. ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการปVองกันและแก8ไขปdญหายาเสพติด
4. กลยุทธ= รณรงค=ให8เด็ก เยาวชน ผู8ใช8แรงงาน และประชากรกลุEมเสี่ยง ตระหนักรู8ถึงโทษ
ของยาเสพติดเพื่อปVองกันการเสพยา โดยอาศัยความรEวมมือจากทุกภาคสEวน
2.2.5.3 นโยบายความมั่นคงแหYงชาติที่ 9 เสริมสร8างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
1. แผนระดับชาติวEาด8วยความมั่นคงแหEงชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร8าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
2. เปVาหมายเชิงยุทธศาสตร= หนEวยงานภาครัฐมีระบบปVองกันและแก8ไขการทุจริต และประชาชน
ไมEเพิกเฉยตEอการทุจริตของหนEวยงานภาครัฐ
3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู8การทุจริตของประเทศไทย
4. กลยุทธ= รณรงค=ให8ความรู8แกEทุกภาคสEวนถึงภัยทุจริต เพื่อสร8างคEานิยมตEอต8าน และปฏิเสธ
การทุจริต
2.3 แผนระดับที่ 3
2.3.1 แผนการศึกษาแหYงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เปQนแผนยุทธศาสตร=ด8านการศึกษาระยะยาว โดยมุEงจัดการศึกษาให8คนไทยทุกคนสามารถ
เข8 า ถึ ง โอกาสและความเสมอภาคในการศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที ่ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให8มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล8องกับความต8องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให8หนEวยงานที่เกี่ยวข8องกับการจัดการศึกษาได8นำไปเปQนกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษา และการเรียนรู8สำหรับพลเมืองทุกชEวงวัยตั้งแตEแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต8บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด8วยนวัตกรรมและความคิดสร8างสรรค= รวมทั้งความเปQนพลวัตร
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เพื่อให8ประเทศไทยสามารถก8าวข8ามกับดักประเทศที่มีรายได8ปานกลางไปสูEประเทศที่พัฒนาแล8ว ซึ่งภายใต8
กรอบแผนการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได8กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปVาหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได8แกE การเข8าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทEาเทียม ทางการศึกษา
(Equity) คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย= บ ริ บ ทเปลี ่ ย นแปลง
(Relevancy) ในระยะ 20 ปcข8างหน8า และมียุทธศาสตร= 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร8างขีดความสามารถ
ในการแขEงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชEวงวัย และการสร8างสังคมแหEงการเรียนรู8 4) การ
สร8างโอกาส ความเสมอภาค และความเทEาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร8างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล8อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแมEบทภายใต8
ยุทธศาสตร=ชาติ ได8กำหนดประเด็นการพัฒนาไว8 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข8องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชEวงชีวิต และ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู8
2.3.2 แผนปฏิบัติการดAานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นวEา
สถานการณ=ในปdจจุบัน มีปdจจัยและสภาพแวดล8อมที่เอื้อตEอการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น ทั้งใน
ด8านกฎหมาย ด8านนโยบายและแผน รวมถึงบริบทอื่นที่กลEาวมาข8างต8น เพื่อให8การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเปVาหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน เปQนไปตาม
ข8อกำหนดของกฎหมาย สอดคล8องกับแนวนโยบายและเปVาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร=ชาติ แผนแมEบท
ภายใต8ยุทธศาสตร= แผนปฏิรูปประเทศด8านการศึกษา แผนการศึกษาแหEงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข8อง รวมทั้งเพื่อเปQนการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหนEวยงานที่เกี่ยวข8องในการดำเนินการให8เด็กปฐมวัยได8รับการดูแล และ
พัฒนาให8มีพัฒนาการสมวัย มีความพร8อมสำหรับการเรียนรู8ในระดับที่สูงขึ้น เปQนคนดี คนเกEง มีคุณภาพตาม
เปVาหมายของยุทธศาสตร=ชาติ ผEานการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธศาสตร= 1 ) สร8างโอกาสในการเข8าถึงบริการ
การศึกษาปฐมวัยอยEางทั่วถึง เทEาเทียม และเปQนธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) สEงเสริม
และพัฒนาพEอแมE ผู8ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) สEงเสริม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา และเผยแพรEองค=ความรู8 สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข8อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข8องให8เอื้อตEอการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปq (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได8จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล8อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร=ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมEบทภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ วEาด8วย
ความมั่นคง เพื่อให8ทุกสEวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช8เปQนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได8แกE 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิต
และพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร8างขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชEวงวัย และการสร8างสังคมแหEงการเรียนรู8 4) การสร8างโอกาสความเสมอภาค และความเทEาเทียม
ทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปq (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กำหนดไว8ในพระราชกฤษฎีกาวEาด8วยหลักเกณฑ=และวิธีการบริหารกิจการบ8านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก8ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได8
จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล8องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร=ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนแมEบทภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวEาด8วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให8ทุกสEวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช8เปQน
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปc พ.ศ. 2563
ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได8แกE 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร8างขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชEวงวัย และการสร8างสังคมแหEงการเรียนรู8 4) การสร8างโอกาสความเสมอภาค
และความเทEาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล8อม และ
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปVาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแตEละเรื่องดังกลEาว
เนื่องด8วยในปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ.2563-2565)
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8กำหนดสาระสำคัญไว8 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน8นเดิม
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตEเนื่องด8วย
สถานการณ= ท ี ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ป ระกาศนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปc 2564-2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ
ปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ.2563-2565) สูEแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งกำหนดสาระสำคัญไว8 4 เรื่อง ที่สอดคล8องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการบูรณาการเปVาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ
เพื่อใช8ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศตEอไป
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2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)
เพื่อใช8เปQนกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหนEวยงานที่เกี่ยวข8อง เพื่อให8บรรลุเปVาหมายที่กำหนดไว8อยEางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล8องกับยุทธศาสตร=ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมEบทภายใต8
ยุทธศาสตร=ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศด8านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ
3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปcงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้งใช8เปQนแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 เรื่อง
ได8แกE 1) สEงเสริมการจัดการศึกษาให8ผู8เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร8างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให8กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให8สอดคล8องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปVาหมาย จำนวน 14 เปVาหมาย ตัวชี้วัด
จำนวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา จำนวน 49 แนวทาง เพื่อใช8ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศตEอไป
2.4 นโยบายที่เกี่ยวขAอง
2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ8 จันทร8โอชา)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ= จันทร=โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตEอ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได8กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผEนดิน
จำแนกเปQนนโยบายหลัก 12 ด8าน และนโยบายเรEงดEวน 12 เรื่อง ซึ่ง นโยบายหลัก 12 ดAาน ประกอบด8วย
1) การปกปVองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย= 2) การสร8างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุขของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร8างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขEงขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสูEภูมิภาค 7) การพัฒนาสร8างความเข8มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู8 และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชEวงวัย 9) การพัฒนาระบบสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟÖÜนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล8อมเพื่อสร8างการเติบโตอยEางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การปVองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และ นโยบาย
เรYงดYวน 12 เรื่อง ได8แกE 1) การแก8ไขปdญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4) การให8ความชEวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวาง
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รากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูEอนาคต 7) การเตรียมคนไทยสูEศตวรรษที่ 21 8) การแก8ไข ปdญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝpายการเมืองและฝpายราชการประจำ 9) การแก8ไขปdญหายาเสพติดและ
สร8างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต8 10) การพัฒนาระบบการให8บริการประชาชน 11) การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล8งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให8มีการศึกษา การรับฟdงความเห็นของประชาชน และ
การดำเนินการเพื่อแก8ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2.4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปqงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ขAอ ดังนี้
ข8อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู8ให8ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุEงพัฒนาผู8เรียนทุกระดับการศึกษาให8มีความรู8 ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย
ข8อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย=ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให8มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให8ครูและอาจารย=ได8รับการพัฒนาให8มีสมรรถนะ ทั้งด8าน
การจัดการเรียนรู8ด8วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช8สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบตEอผลลัพธ=ทางการศึกษาที่เกิดกับผู8เรียน
ข8อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู8ด8วยดิจิทัลผEานแพลตฟอร=มการเรียนรู8ด8วยดิจิทัลแหEงชาติ (NDLP)
และการสEงเสริมการฝ†กทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให8มีหนEวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร=มการเรียนรู8
ด8วยดิจิทัลแหEงชาติ ที่สามารถนำไปใช8ในกระบวนการจัดการเรียนรู8ที่ทันสมัยและเข8าถึงแหลEงเรียนรู8ได8อยEาง
กว8 า งขวางผE า นระบบออนไลน= และการนำฐานข8 อ มู ล กลางทางการศึ ก ษามาใช8 ป ระโยชน= ใ นการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ข8อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสEงเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให8มีความเปQนอิสระและคลEองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช8
จังหวัดเปQนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหEงชาติที่ได8รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให8มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร8างหนEวยงานให8เอื้อตEอการจัดการเรียนการสอนให8มีคุณภาพ
สถานศึกษาให8มีความเปQนอิสระและคลEองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช8จังหวัดเปQนฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ข8อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร8อมจัดทดสอบวัดความรู8
และทักษะที่จำเปQนในการศึกษาตEอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให8ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได8รับการปรับปรุงให8ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ=
ทางการศึกษาได8อยEางเหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 48

ข8อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให8ทั่วถึงทุกกลุEมเปVาหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรEวมมือทุกภาคสEวน เพื่อให8การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเปQนธรรม
และสร8างโอกาสให8กลุEมเปV าหมายได8เข8าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุEมอื่น ๆ กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได8อยEางทั่วถึง
ข8อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแหEงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ8างอิงอาเซียน (AQRF) สูEการ
ปฏิบัติ เปQนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช8กรอบคุณวุฒิแหEงชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช8กลไกการเทียบโอนประสบการณ=ด8วยธนาคารหนEวยกิต และการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ8างอิงอาเซียนได8
ข8อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให8ได8รับการดูแลและพัฒนากEอนเข8ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
รEางกาย จิตใจ วินัย อารมณ= สังคม และสติปdญญาให8สมกับวัย เพื่อเปQนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สูEการปฏิบัติเปQนรูปธรรม โดยหนEวยงาน
ที่เกี่ยวข8องนำไปเปQนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก8าวหน8า
เปQนระยะ
ข8อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร8างขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ เพื่อให8ผู8จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได8ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสEวนชEวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขEงขันในเวทีโลกได8
ข8อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด8วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช8
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให8สถาบันการศึกษาทุกแหEงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช8ในการจัดการศึกษาผEานระบบดิจิทัล
ข8อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข8าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุEมผู8ด8อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู8เรียนที่มีความต8องการจำเปQนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข8าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุEมผู8ด8อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู8เรียนที่มีความต8องการจำเปQนพิเศษ
ข8อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู8ตลอดชีวิต
และการมีสEวนรEวมของผู8มีสEวนเกี่ยวข8อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข8าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุEม
ผู8ด8อยโอกาสทางการศึกษาและผู8เรียนที่มีความต8องการจำเปQนพิเศษ
นโยบายระยะเรYงดYวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ความปลอดภัยของผู8เรียน โดยจัดให8มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชEวยเหลือนักเรียน
เพื่อให8ผู8เรียนเกิดการเรียนรู8อยEางมีคุณภาพ มีความสุข และได8รับการปกปVองคุ8มครองความปลอดภัยทั้งด8านรEางกาย
และจิตใจ รวมถึงการสร8างทักษะให8ผู8เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายตEาง ๆ ทEามกลาง
สภาพแวดล8อมทางสังคม
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2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุEงเน8นการจัดการเรียนรู8ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู8เรียนเปQนหลัก และพัฒนาผู8เรียนให8เกิดสมรรถนะที่ต8องการ
3. ฐานข8อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข8อมูลอยEางเปQนระบบและไมEซ้ำซ8อน เพื่อให8ได8ข8อมูล
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ8วน สมบูรณ= ถูกต8องเปQนปdจจุบัน และสามารถนำมาใช8ประโยชน=
ได8อยEางแท8จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย=ความเปQนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย=ความเปQนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปQนเลิศของแตEละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล8องกับความต8องการของประเทศทั้งในปdจจุบันและอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด8วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล8องกับเทคโนโลยีปdจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สEงเสริมการจัดการศึกษาที่เน8นพัฒนาทักษะอาชีพของผู8เรียน เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิต สร8างอาชีพและรายได8ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู8ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชEวงวัยให8มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแตEละชEวงวัยได8รับการศึกษาตามความต8องการอยEางมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแตEวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร8อมในการเข8าสูEสังคมผู8สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสำหรับผู8ที่มีความต8องการจำเปQนพิเศษ สEงเสริมการจัดการศึกษาให8ผู8ที่มี
ความต8องการจำเปQนพิเศษได8รับการพัฒนาอยEางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยEางมีเกียรติศักดิ์ศรี
เทEาเทียมกับผู8อื่นในสังคม สามารถชEวยเหลือตนเอง และมีสEวนรEวมในการพัฒนาประเทศ
2.4.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปqงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด8านการศึกษา ซึ่งถือเปQน
สEวนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให8บรรลุเปVาหมายอยEางยั่งยืน เปQนประเทศที่พัฒนาแล8วในทุกด8าน ดังนั้น
เพื่อให8การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล8องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะสEงผลให8เกิดการเปลี่ยนแปลงตEอประชาชนอยEางมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเรEงดEวน
และสามารถดำเนินการและวัดผลได8อยEางเปQนรูปธรรมในชEวงปc พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งเกี่ยวข8องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8แกE (1) การสร8างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตEระดับ
ปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูEการเรียนรู8ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร8างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนด
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 50

1) ดAานความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให8กับผู8เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล8อมที่เอื้อตEอการมีสุขภาวะ
ที่ดีสามารถปรับตัวตEอโรคอุบัติใหมEและโรคอุบัติซ้ำ
2) ดAานโอกาส
2.1 สนับสนุนให8เด็กปฐมวัยได8เข8าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรEางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ= สังคม และสติปdญญา ให8สมกับวัย
2.2 ดำเนินการให8เด็กและเยาวชนได8รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยEางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห=ตนเองเพื่อการศึกษาตEอ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสEงเสริมและพัฒนาผู8เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสูEความเปQนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลชEวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูEในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปVองกัน
ไมEให8ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชEวยเหลือเด็กตกหลEนและเด็กออกกลางคันให8ได8รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยEางเทEาเทียมกัน
2.4 สEงเสริมให8เด็กพิการและผู8ด8อยโอกาสให8ได8รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได8อยEางมีศักดิ์ศรีความเปQนมนุษย= ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดAานคุณภาพ
3.1 สEงเสริมการจัดการศึกษาให8ผู8เรียนมีความรู8 มีทักษะการเรียนรู8และทักษะที่จำเปQนของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อยEางครบถ8วน เปQนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย=ทรงเปQนประมุข มีทัศนคติที่ถูกต8องตEอบ8านเมือง
3.2 พัฒนาผู8เรียนให8มีสมรรถนะและทักษะด8านการอEาน คณิตศาสตร= การคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตEางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขEงขัน
และการเลือกศึกษาตEอเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเปQนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน8นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปQนในแตEละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู8แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสEงเสริมการจัดการเรียนรู8ที่สร8างสมดุลทุกด8าน
สEงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปdญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู8เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให8เปQนครูยุคใหมE มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน8 าที่ได8ดี มีความรู8ความสามารถในการใช8
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยEางตEอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปQนครู
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4. ดAานประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช8พื้นที่เปQนฐาน มีนวัตกรรมเปQนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน บนฐานข8อมูลสารสนเทศที่ถูกต8อง ทันสมัย และการมีสEวนรEวมของทุกภาคสEวน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยูEได8อยEางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให8มีคุณภาพอยEางยั่งยืน สอดคล8องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปcที่ 1-3 น8อยกวEา 20 คน ให8ได8รับการศึกษาอยEางมีคุณภาพ สอดคล8องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 สEงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค=เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให8เปQนต8นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพิ่มความคลEองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสรุปแล8ว ความสอดคล8องของแผนในระดับตEาง ๆ ที่สอดคล8องกับภารกิจของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ= แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร=ชาติ ที่เปQนเปVาหมายการพัฒนา
ประเทศอยEางยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร=ที่เกี่ยวข8องหลักในด8านการพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพทรัพยากรมนุษย=
แผนระดับที่ 2 เปQนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตEาง ๆ เพื่อบรรลุตามเปVาหมายของยุทธศาสตร=ชาติ
ซึ่งประกอบไปด8วย แผนแมEบทภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ แผนแมEบทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ อันเปQนผลมาจาก
สถานการณ=โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
กิจกรรมปฏิรูปที่จะสEงผลให8เกิดการเปลี่ยนแปลงตEอประชาชนอยEางมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติวEาด8วยความมั่นคงแหEงชาติ และ แผนระดับที่ 3 เปQนแผน
ที่จัดทำขึ้นโดยหนEวยงานของรัฐ เพื่อถEายทอดเปVาหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสูEการ
ปฏิบัติ โดยมีสEวนที่เกี่ยวข8องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8แกE แผนการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.
2564 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปcงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ= จันทร=โอชา)
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 เปQนข8อมูลประกอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปcงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ= อีกด8วย
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ส"วนที่ 3
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำป:งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำป0 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา
พิษณุโลก อุตรดิตถM มีสาระสำคัญประกอบดPวย วิสัยทัศนM พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเปTาหมาย และกลยุทธM ดังนี้
3.1 สาระสำคัญ
วิสัยทัศน3
“เปWนองคMกรตPนแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปWนไทย”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรPางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยMทรงเปWนประมุข
2. ส_งเสริมและพัฒนาผูPเรียนใหPมีความเปWนเลิศทางวิชาการเพื่อสรPางขีดความสามารถในการแข_งขัน
3. ส_งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูPเรียนใหPมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สรPางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหPผูPเรียนทุกคนไดPรับบริการทางการศึกษาอย_างทั่วถึงและ
เท_าเทียม
5. ส_งเสริมและพัฒนาผูPบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหPเปWนมืออาชีพ
6. ส_งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปWนมิตรกับสิ่งแวดลPอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปTาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและส_งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษาโดยใชP
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
ผลสัมฤทธิ์และเป@าหมาย
1. ผูPเรียนมีความพรPอมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม_ทุกรูปแบบ
2. ผูPเรียนไดPรับการพัฒนาและเสริมสรPางศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส_งเสริมทักษะที่จําเปWนในศตวรรษที่ 21
3. ผูPเรียนไดPรับโอกาสในการเขPาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน อย_างเสมอภาค
และเท_าเทียมกัน
4. ผPูเรียนไดPรับการพัฒนาใหPมีความรPู มีทักษะความเปWนเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความตPองการ
ของประเทศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหPสูงขึ้น
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3.2 กลยุทธ3
กลยุทธ3ที่ 1 สFงเสริมการจัดการศึกษาใหLผLูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป@าหมาย
ผูPเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดPรับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต_อโรคอุบัติใหม_ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม_ รวมถึงการจัด
สภาพแวดลPอมทีเ่ อือ้ ต_อการมีสุขภาวะทีด่ ี
ตัวชี้วัด คFาเป@าหมาย
ที่
1
2

3

4

ตัวชี้วัด
หนFวยนับ คFาเป@าหมาย
รPอยละของผูPเรียนที่เขPาร_วมกิจกรรมที่ส_งเสริมสนับสนุนในการสรPาง
รPอยละ
85
ภูมิคุPมกันพรPอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม_ทุกรูปแบบ
รPอยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการตามแนวทางในการ
จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหPสามารถปรับตัวต_อโรค
รPอยละ
80
อุบัติใหม_และโรคอุบัติซำ้ รองรับวิถีชีวิตใหม_ (New Normal)
รPอยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม_และโรคอุบัติซำ้ รองรับวิถีชีวิตใหม_
รPอยละ
80
(New Normal)
รPอยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรูPความเขPาใจเรื่องการจัดระบบ
รPอยละ
80
ความปลอดภัยต_าง ๆ สามารถนําความรูPไปถ_ายทอดสู_โรงเรียนไดP

แนวทางการพัฒนา
1. สรPางความตระหนัก ความรูP ความเขPาใจแก_ครู บุคลากรทางการศึกษา ใหPสามารถวิเคราะหM
ประเมินสถานการณMความเสี่ยง และดําเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบใหP
สามารถปรับตัวต_อโรคอุบัติใหม_และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม_ (New Normal)
2. ส_งเสริมการพัฒนาผูPเรียนใหPมีความรPูความเขPาใจ รูPจักวิธีการปTองกันและแกPไขเกีย่ วกับภัยคุกคาม
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยMสิน การคPามนุษยM อาชญากรรมไซเบอรM ภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม_และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พงึ ประสงคMดPานสิ่งแวดลPอมที่เกีย่ วขPองกับ
ความปลอดภัย
3. พัฒนากระบวนการเรียนรูPทมี่ _ุงเสริมสรPางทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใหPแก_ผPูเรียน เพือ่ รองรับภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม_และโรคอุบัติซำ้
4. ส_งเสริม พัฒนาทักษะดPานดิจิทัลและดPานการเรียนรูPดPวยตัวเอง ที่นําไปสู_ Digital Life & Learning
รวมถึงความพรPอมของครูผูPสอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนMเพื่อความปลอดภัย เมื่อตPองเผชิญกับสถานการณM
ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
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5. ส_งเสริมใหPมีการจัดสภาพแวดลPอม และสรPางระบบนิเวศการเรียนรูPทปี่ ลอดภัยในสถานศึกษา ใหPผูPเรียน
มีความปลอดภัย มีความอบอ_ุน และมีความสุขในสถานศึกษา
6. เสริมสรPางแนวทางการปTองกันและแกPปäญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไดPอย_างทันท_วงที เช_น ภัยคุกคาม
ทางไซเบอรM การแสดงออกที่ไม_เหมาะสม พฤติกรรมกลัน่ แกลPงรังแกผPูอื่น (Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา
การล_วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด โดยความร_วมมือจากภาคีเครือข_าย
7. พัฒนาระบบและรูปแบบการปTองกันภัยทุกรูปแบบ รวมทัง้ เสริมสรPางสวัสดิการใหPครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ3ที่ 2 สรLางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหLกับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป@าหมาย
1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดPรับโอกาสทางการศึกษาอย_างเสมอภาคจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
2. ผPูเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษไดPรับการส_งเสริมและพัฒนาสู_ความเปWนเลิศ
3. เด็กกลุ_มเสีย่ งที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล_น และเด็กออกกลางคันไดPรับการช_วยเหลือ
ใหPไดPรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. เด็กพิการและผูPดPอยโอกาสไดPรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด คFาเป@าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
1 อัตราการเขPาเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตPน
2 จํานวนผูPเรียนที่เปWนผูPพิการ ผูPดPอยโอกาสเขPาถึงบริการทางการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจําเปWน
3 รPอยละของผูPเรียนที่ไดPรับเงินอุดหนุนปäจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
4 จํานวนผูPเรียนไดPรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถ (วิทยาศาสตรM คณิตศาสตรM ทัศนศิลปé นาฏศิลปé ดนตรี กีฬา)

หนFวยนับ คFาเป@าหมาย
รPอยละ
70
คน

14,000

รPอยละ

20

คน

25,000

แนวทางการพัฒนา
1. สรPางโอกาสและความเสมอภาคการเขPาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ ีคุณภาพใหPแก_ประชากรวัยเรียน
ทุกคนอย_างต_อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผูPเรียน ความถนัดและศักยภาพของแต_ละบุคคล
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
2. ส_งเสริมสนับสนุนใหPสถานศึกษาดําเนินการคPนหา เฝTาระวัง ติดตาม และประสานช_วยเหลือประชากรวัยเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู_นอกระบบการศึกษาใหPเขPาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และไดPรับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของแต_ละบุคคล และสนับสนุนใหPมีขPอมูล องคMความรPู และแนวทาง/วิธีการ/เคร_ืองมือที่จําเปWนในการปTองกันนักเรียน
ออกจากระบบการศึกษา
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3. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรPู สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กดPอยโอกาส
4. ส_งเสริม พัฒนาการใชPเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรPางโอกาสทางการศึกษา
5. ระดมการมีส_วนร_วมของสังคมอย_างต_อเนื่อง เพื่อสรPางโอกาส และลดความเหล_ือมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ3ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหLสอดคลLองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป@าหมาย
1. ผูPเรียนทุกช_วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยMทรงเปWนประมุข เปWนพลเมืองที่รูPสิทธิและหนPาทีอ่ ย_างมีความรับผิดชอบ
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปWนไทย
2. ผูPเรียนทุกช_วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดPรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคลPองกับ
ศักยภาพ ใหPเปWนผPูมีสมรรถนะและทักษะที่จําเปWนในศตวรรษที่ 21
3. ผูPบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปWนบุคคลแห_งการเรียนรูP ทันต_อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มีสมรรถนะ ความรPู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพรPอม ทัง้ ทางดPานวิชาการ เชี่ยวชาญ
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปWนครู
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปTาหมายการพัฒนาอย_างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เปTาหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและสรPางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปWนมิตรกับ
สิ่งแวดลPอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด คFาเป@าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
หนFวยนับ คFาเป@าหมาย
1 รPอยละของผูPเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคMระดับดีขึ้นไป
รPอยละ
90
2 รPอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรูP
รPอยละ
80
เพื่อเสริมสรPางสมรรถนะผูPเรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รPอยละ
40
4 รPอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา ไดPรับการพัฒนา
และยกระดับความรูPภาษาอังกฤษโดยใชPระดับการพัฒนาทางดPานภาษา
รPอยละ
90
(CEFR) ตามเกณฑMที่กําหนด
5 รPอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตPน ไดPรับการ
เตรียมความพรPอม (ดPานการอ_าน คณิตศาสตรMและวิทยาศาสตรM) ในการ
รPอยละ
70
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
6 รPอยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปäญญา
รPอยละ
10
7 รPอยละของนักเรียนที่ไดPรับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปäญญารายบุคคล
รPอยละ
10
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แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผLูเรียน
1. ส_งเสริมการจัดการศึกษาใหPผูPเรียนมีความรPู มีทักษะการเรียนรPู และทักษะที่จําเปWนของโลกในศตวรรษที่ 21
อย_างครบถPวน เปWนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยMทรงเปWนประมุข และนPอมนําพระบรมราโชบายดPานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลPา
เจPาอย_ูหัวฯ ส_ูการปฏิบัติ
2. พัฒนาผPูเรียนตามแนวทางพหุปäญญา (Multiple Intelligences)
3. พัฒนาผูPเรียนใหPมีสมรรถนะและทักษะดPานการอ_าน คณิตศาสตรM การคิดขัน้ สูง นวัตกรรมวิทยาศาสตรM
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต_างประเทศ เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข_งขัน เชือ่ มโยงสู_อาชีพและการมีงานทํา
มีทักษะอาชีพทีส่ อดคลPองกับความตPองการของประเทศ
4. ส_งเสริม พัฒนาทักษะดPานดิจิทัลและดPานการเรียนรPูของผPูเรียนที่นําไปสู_ Digital Life & Learning
5. ดําเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผูPเรียน เพือ่ พัฒนาใหPสอดคลPองกับศักยภาพและ
ส_งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ
คุณภาพครู
1. ส_งเสริมใหPครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูPรูปแบบ Active Learning / Co-creation ใหPกับ
ผPูเรียนในทุกระดับชั้น
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหPมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนส_ูการเรียนรูPฐานสมรรถนะ
มีความรูPความสามารถในการสรPางสรรคMและใชPเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรPูและทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม_
(New Normal) มีแรงจูงใจในความเปWนครูมืออาชีพ
3. ส_งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหPมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย_างต_อเนือ่ ง
โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส_งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู
มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเปWนครู
คุณภาพหลักสูตรและอื่น ๆ
1. พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศนMหลัก
คือ Career Education , Competency Building , Creative Education
2. ส_งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรPู (Assessment for Learning) ที่สอดคลPองกับ
สภาพบริบทของสถานศึกษา โดยใหPมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช_น การทดสอบดPวยขPอสอบปรนัยและอัตนัย
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
เปWนตPน
3. เพิม่ คุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย_างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม
4. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรPู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผPูเรียน รวมทัง้
ดําเนินการใหPมีการขยายผล
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5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ_านแพลตฟอรMมดPานการศึกษาเพือ่ ความเปWนเลิศ
6. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต_อดPานอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทําตามความตPองการ
และความถนัดของผูPเรียน
7. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูสายสามัญใหPสอดคลPองกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนา
ระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝ†กประสบการณMวิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษาและ
การสอนงานของครูพี่เลีย้ งในสถานศึกษา
8. เสริมสรPางความเขPมแข็งศูนยMพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปWนเลิศ (HCEC) เพื่อเปWนศูนยMกลางในการ
บริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลส_ูความเปWนเลิศ
กลยุทธ3ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป@าหมาย
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการนําระบบขPอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชPในการบริหารจัดการอย_างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมไดPรับการส_งเสริมสนับสนุนใหPมีความคล_องตัว และเอื้อต_อการบริหารและ
การจัดการศึกษาอย_างมีประสิทธิภาพทีเ่ หมาะสมกับบริบท
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะดPานงบประมาณและ
การบริหารงานบุคคลทีม่ ีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส_วนร_วม
ทีม่ ีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
ตัวชี้วัด คFาเป@าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
1 รPอยละของหน_วยงาน/สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เปWนดิจิทัล
2 สัดส_วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต_องานอื่น ๆ
ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
3 รPอยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในเขตพื้นที่ลักษณะพิเศษ
ไดPรับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
4 รPอยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ผ_านเกณฑMการประเมิน ITA
5 รPอยละของโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามค_าเปTาหมายยุทธศาสตรMชาติ

หนFวยนับ คFาเป@าหมาย
รPอยละ
80
สัดส_วน

3:2

รPอยละ

80

รPอยละ

80

รPอยละ

10

แนวทางการพัฒนา
การใชLเทคโนโลยีดิจิทัล
1. พัฒนาระบบฐานขPอมูลกลาง (Big Data) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพ
ทันสมัย และเปWนปäจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความตPองการทีแ่ ตกต_างของนักเรียน และผPูรับบริการทุกประเภท
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รวมทัง้ พัฒนาระบบฐานขPอมูล เพือ่ ปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเปWนนวัตกรรม
ทีต่ อบสนองความตPองการทั้งในภาพรวม และเฉพาะกล_ุมไดP โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานขPอมูลกลางของหน_วยงานอื่น ๆ
ไดPอย_างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ
2. พัฒนาและจัดระบบขPอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สําหรับประชาชนและผPูมีส_วนไดPส_วนเสีย ไดPมี
การเขPาถึงขPอมูลไดPอย_างสะดวก
3. ส_งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชPในการบริหารจัดการใหPมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
1. สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานสําหรับโรงเรียนที่สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน ไดPอย_างมี
คุณภาพ
2. พัฒนาโครงสรPางพื้นฐานทุกดPานใหPมีความพรPอมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ใหPมีคุณภาพอย_างยั่งยืน สอดคลPองกับบริบทของพื้นที่
4. ส_งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคMเฉพาะและพื้นที่พิเศษ
5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหPเปWนตPนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความคล_องตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส_งเสริมใหPสถานศึกษามีความเขPมแข็งในระบบประกันคุณภาพ
การบริหารจัดการ
1. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรดPานการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายตามความตPองการและจําเปWนของ
ผูPเรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต_ละพืน้ ที่ และกระจายอํานาจการบริหารและงบประมาณไปส_ูสถานศึกษา
เนPนกํากับทิศทางและติดตามประเมินผล
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหPเปWนไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดPานการวางกลยุทธMองคMกร การม_ุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การสรPางสุข
ในองคMกร การเชือ่ มโยงนโยบายส_ูการปฏิบัติ วัฒนธรรมการใหPบริการ การสรPางเครือข_ายการทํางาน และใหPมี
ความกPาวหนPาในวิชาชีพ มาตรฐานตําแหน_ง และวิทยฐานะ พัฒนาขPาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหPมีความกPาวหนPาในอาชีพ มาตรฐานตําแหน_งและวิทยฐานะ
4. บริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ไม_ใช_การสอน และบริหารอัตรากําลัง
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหPสอดคลPองกับภารกิจ เพื่อส_งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร_งใสในการดําเนินงานของหน_วยงานภาครัฐ (ITA)
โดยใหPบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นําหลักธรรมาภิบาลไปสู_การปฏิบัติอย_างเปWนรูปธรรม
มีประสิทธิภาพและต_อเนื่อง
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. บูรณาการระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda- based
และ Area-based ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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8. ส_งเสริมการมีส_วนร_วม และจัดการศึกษาร_วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคMกรอื่น ๆ
โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต_อนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น
กล_าวโดยสรุป แผนปฏิบัติการประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถM มีวิสัยทัศนM “เปWนองคMกรตPนแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเปWนไทย” ผ_านการขับเคลื่อนภายใตP 4 กลยุทธM ไดPแก_ กลยุทธ3ที่ 1 ส_งเสริมการจัดการศึกษาใหPผPูเรียน
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ3ที่ 2 สรPางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหPกับประชากร
วัยเรียนทุกคน กลยุทธ3ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหPสอดคลPองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ
กลยุทธ3ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเปWนกรอบในการดําเนินงานเพื่อใหPบรรลุเปTาหมาย
ของแผนในระดับต_าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในส_วนที่ 2 ซึ่งในแต_ละกลยุทธMของการดําเนินงานไดPกําหนด
ประเด็นสําคัญโดยมีเปTาหมายในการดําเนินการ ตัวชี้วัด ค_าเปTาหมาย แนวทางในการพัฒนา และแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม โดยสอดคลPองกับยุทธศาสตรMชาติ แผนแม_บทภายใตPยุทธศาสตรMชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วขPอง
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3.3 การจัดสรรงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ8งการจัดสรรงบประมาณรายจ=ายประจำป>งบประมาณ
พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานด8านการพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพทรัพยากรมนุษยK งบดำเนินงาน (ค=าตอบแทน
ใช8สอยและวัสดุ) ให8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถK เพื่อเปYนค=าใช8จ=ายในการบริหาร
สำนักงาน ค=าสาธารณูปโภค ค=าใช8จ=ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนา
คุ ณภาพการศึ กษา สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถK จึงได8จัดทำแผนปฏิ บั ติการ
ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช8เปYนเครื่องมือกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู=การปฏิบัติให8บรรลุ
เป]าหมายอย=างเปYนรูปธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร=งใส ตรวจสอบได8 โดยดำเนินการในรูปขององคKคณะ
บุคคลที่มีส=วนเกี่ยวข8อง ร=วมพิจารณาวางแผนจัดสรรงบประมาณเปYนค=าใช8จ=ายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ กษา จำนวน 1,500,000 บาท และเพิ่ มประสิ ทธิภาพการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน จำนวน
1,500,000 บาท รวมเปYนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล8านบาทถ8วน) ทั้งนี้ มีงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมจาก
สำนักฯ ในส=วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน
637,500 บาท และได8 พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการ/กิ จ กรรม ให8 สอดคล8 องตามภารกิ จและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถK ตามรายละเอียดดังนี้
1. งบประมาณบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถK (งบประจำสำนักงานฯ)
จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล8านห8าแสนบาทถ8วน)
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

งบประมาณ

ค=าจ8างอัตราจ8างชั่วคราว
ค=าสาธารณูปโภค
ค=าใช8จ=ายไปราชการ
ค=าวัสดุสำนักงาน
ค=าซ=อมครุภัณฑK ยานพาหนะ
ค=าน้ำมันเชื้อเพลิง

476,400
738,000
80,000
96,000
54,800
54,800

รวมทั้งสิ้น (-หนี่งล=านห=าแสนบาทถ=วน-)

1,500,000

2. การจั ดสรรงบประมาณพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา
พิษณุโลก อุตรดิตถK เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามศักยภาพของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยอาศัยการมีส=วนร=วมของทุกภาคส=วนที่มีส=วนเกี่ยวข8อง และ
บูรณาการการใช8ทรัพยากรร=วมกันอย=างเปYนรูปธรรม เพื่อส=งเสริมคุณภาพและศักยภาพของผู8เรียนให8มีทักษะ
ที่จำเปYนในศตวรรษที่ 21 ทันต=อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปjจจุบัน ส=งเสริมกิจกรรมสร8างทักษะ
อาชีพเพื่อการมีงานทำในอนาคต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู8สอนให8สามารถจัดการเรียนรู8ได8อย=างมีประสิทธิภาพ
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โดยสนั บสนุ นให8 มี การพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาและแก8 ไขปj ญหาตามบริบทของพื้ นที่ พร8อมทั้ งขั บเคลื่ อนแผน
การดำเนิ น งานไปสู= ก ารปฏิ บั ติ ใ ห8 เปY น ไปตามมาตรฐาน ที่ ต อบสนองและสอดคล8 อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถK จำนวน 1,500,00 บาท (หนึ่งล8านห8าแสนบาทถ8วน)
และมีงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักฯ ในส=วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 637,500 บาท สรุปเปYนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามยุทธศาสตรKชาติและกลยุทธKของหน=วยงาน ดังนี้
ยุทธศาสตรIชาติ / กลยุทธI
ยุทธศาสตรIชาติด=านความมั่นคง
กลยุทธIที่ 1 สRงเสริมการจัดการศึกษา
ให=ผ=ูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1. โครงการป]องกันและแก8ไขปjญหายาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา
ยุทธศาสตรIชาติด=านการสร=างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
กลยุทธIที่ 2 สร=างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให=กับประชากรวัยเรียนทุกคน
2. โครงการยกระดับคุณภาพการสร8างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา
ยุทธศาสตรIชาติด=านการพัฒนาและเสริมสร=าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษยI
กลยุทธIที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให=สอดคล=องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
3. โครงการยกระดับคุณภาพผู8เรียน
4. โครงการรวมพลังครูเพื่อสร8างศิษยK
5. โครงการส=งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

จำนวน
โครงการ

วงเงินงบประมาณ
สพท.

1

1

60,000

5

930,000

สพฐ.
รวมทั้งสิ้น
375,000
375,000

12,500

72,500

250,000 1,180,000

75,000
140,000
275,000
340,000
100,000

250,000
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จำนวน
โครงการ

ยุทธศาสตรIชาติ / กลยุทธI
ยุทธศาสตรIชาติด=านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธIที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการสู=ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด8านการเงิน บัญชี และพัสดุ
12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน
13. โครงการยกระดับและเสริมสร8างประสิทธิภาพ
ด8านกฎหมายและวินัย
14. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรม
และความโปร=งใสในการดำเนินงาน
ของหน=วยงาน (ITA)

7

รวมทั้งสิ้น

14

วงเงินงบประมาณ
สพท.
510,000

สพฐ.

รวมทั้งสิ้น
510,000

190,000

70,000
90,000
80,000
50,000
30,000

(รอ สพฐ.
จัดสรร)
1,500,000

637,500 2,137,500
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3.4 การเชื่อมโยงแผนระดับต9าง ๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถS
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานพื้นฐานดFานการพัฒนาและเสริมสรFาง
ศักยภาพมนุษยJ
1. โครงการยกระดับคุณภาพผูFเรียน

กลุ1ม/หน1วย

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
งบประมาณ ยุทธศาสตรJ แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม1บทฯ
2,137,500

นิเทศ

ตัวชี้วัด : ร+อยละของสถานศึกษาที่มีผู+เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแตGละวิชาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร+อยละของครูผู+สอนมีความรู+ความเข+าใจและสามารถ
จัดการเรียนรู+เพื่อยกระดับคุณภาพผู+เรียนในศตวรรษที่ 21

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big แผนฯ
rock 12

แผนความ นโยบาย นโยบาย Quick นโยบาย กลยุทธJ
มั่นคง
รัฐบาล ศธ. 12 ขFอ Win สพฐ.
สพท.

75,000

3

12

2

1

8

1

2,5

3

3

140,000

3

11,12

2

1

8

1,2

2

3

3

ร+อยละ 60
ร+อยละ 80

ตัวชี้วัด : ร+อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
ที่สอดคล+องกับศักยภาพของผู+เรียนสูGทักษะอาชีพและการมีงานทำ
กิจกรรม
1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู+เพื่อยกระดับผู+เรียนในศตวรรษที่ 21

ร+อยละ 100

1.2 พัฒนาโปรแกรมระบบคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู+ออนไลน[ระดับ ม.ต+น
1.3 พัฒนาศักยภาพผู+เรียนสูGทักษะอาชีพและการมีงานทำ
2. โครงการรวมพลังครูเพื่อสรFางศิษยJ
ตัวชี้วัด : ร+อยละของครูทไี่ ด+รับการพัฒนามีความรู+ความเข+าใจ
ในการสร+างข+อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู+เรื่องตามแนวทาง
การประเมิน PISA อยูGในระดับดี
ตัวชี้วัด : ร+อยละของนักเรียน ม.ต+น ได+รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA

นิเทศ
ร+อยละ 100
ร+อยละ 90
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุ1ม/หน1วย

ตัวชี้วัด : ร+อยละของครูทไี่ ด+รับการพัฒนามีความรู+ความเข+าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร[ด+านวิทยาการคำนวณ
“Coding & Computing Science” อยูGในระดับดี
ตัวชี้วัด : ร+อยละของนักเรียน ม.ต+น ได+รับการพัฒนาทักษะ
ด+านวิทยาการคำนวณ
ตัวชี้วัด : ร+อยละของครูที่เข+ารGวมโครงการ จัดการเรียนการสอน
โดยใช+สื่ออิเล็กทรอนิกส[ได+
ตัวชี้วัด : ร+อยละของผู+บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู+แบบ Active Learning

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
งบประมาณ ยุทธศาสตร* แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม2บทฯ

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big
rock

แผนฯ
12

2

1

แผนความ
มั่นคง

นโยบาย นโยบาย Quick นโยบาย
รัฐบาล ศธ. 12 ขFอ Win
สพฐ.

กลยุทธ*
สพท.

ร+อยละ 100
ร+อยละ 90
ร+อยละ 80
ร+อยละ 80

ตัวชี้วัด : ร+อยละของนักเรียนที่ได+รับการพัฒนาด+านการสGงเสริม
นิสัยรักการอGานตามแนวทาง PISA
กิจกรรม
2.1 พัฒนาความสามารถครูด+านการสร+างข+อสอบวัดสมรรถนะ
ฉลาดรู+เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
2.2 ยกระดับทักษะการใช+เครื่องมือสร+างเว็บไซต[และ
แอพพลิเคชั่นเพื่อการประยุกต[ใช+ในการจัดการเรียนการสอน

ร+อยละ 100

2.3 พัฒนาโรงเรียนแหGงนวัตกรสูGการสร+างสรรค[นวัตกรรม
2.4 สGงเสริมนิสัยรักการอGาน กิจกรรมห+องสมุด และการรู+เรื่อง
การอGานตามแนวทาง PISA
3. โครงการส1งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด : ร+อยละของโรงเรียนได+รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา

นิเทศ

275,000

3

10,12

8

1,2,5,10

2

3,4

3,4

ร+อยละ 100
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุ1ม/หน1วย

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
งบประมาณ ยุทธศาสตร* แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม2บทฯ

ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในกลุGมเป|าหมายได+รับการพัฒนาด+าน
คุณธรรม จริยธรรมและน+อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค[

500 คน

ตัวชี้วัด : จำนวนผู+บริหารและครูในกลุGมเป|าหมายได+รับการ
พัฒนาเปÄนผู+นำการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

200 คน

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big
rock

แผนฯ
12

แผนความ
มั่นคง

นโยบาย นโยบาย Quick นโยบาย
รัฐบาล ศธ. 12 ขFอ Win
สพฐ.

กลยุทธ*
สพท.

กิจกรรม
3.1 การสGงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
(พหุปÅญญา)
3.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
3.3 พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.4 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูGสถานศึกษา
3.5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.6 พัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
สร+างจิตสำนึกและความรู+ในการผลิตและบริโภคที่เปÄนมิตร
กับสิ่งแวดล+อม
3.7 ยกระดับคุณภาพห+องเรียนนGาอยูG การเรียนรู+ก+าวไกล วิถีใหมG
New Normal
3.8 ขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ1ม/หน1วย

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
งบประมาณ ยุทธศาสตร* แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม2บทฯ

พัฒนาครูฯ

ตัวชี้วัด : ร+อยละของผู+บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได+รับการพัฒนาทางวิชาชีพตามมาตรฐาน มีทักษะในสังคมวิถีใหมG
วิถีคุณภาพ

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big
rock

แผนฯ
12

แผนความ
มั่นคง

นโยบาย นโยบาย Quick นโยบาย
รัฐบาล ศธ. 12 ขFอ Win
สพฐ.

กลยุทธ*
สพท.

590,000

3

12

3

1

8

2

1

3

3

72,500

3,4

11,12

1,2

1

8

11

1,6,7

1,2,3

1,2,3

ร+อยละ 100

กิจกรรม
4.1 พัฒนาศักยภาพผู+บริหาร ข+าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.2 เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และประเมิน
สัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน+าที่
4.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด+วยกระบวนการ
สร+างชุมชนแหGงการเรียนรู+ทางวิชาชีพ (PLC)
4.4 ขับเคลื่อนและสร+างความเข+มแข็งศูนย[พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเปÄนเลิศ (HCEC)
5. โครงการยกระดับคุณภาพการสรFางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

ส1งเสริมการจัด
การศึกษา

ตัวชี้วัด : อัตราการเข+าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต+น

ร+อยละ 70

ตัวชี้วัด : อัตราการเข+าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร+อยละ 70

ตัวชี้วัด : จํานวนผู+เรียนที่เปÄนผู+พิการ ผู+ด+อยโอกาสเข+าถึงบริการ
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจําเปÄน

14,000 คน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุ1ม/หน1วย

ตัวชี้วัด : ร+อยละของนักเรียนที่เข+ารGวมกิจกรรมสร+างภูมิคุ+มกัน
พร+อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหมG
ทุกรูปแบบ

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
งบประมาณ
ยุทธศาสตร* แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม2บทฯ

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big
rock

แผนฯ
12

แผนความ
มั่นคง

นโยบาย นโยบาย Quick นโยบาย
รัฐบาล ศธ. 12 ขFอ Win
สพฐ.

กลยุทธ*
สพท.

ร+อยละ 85

กิจกรรม
5.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให+กับ
ผู+เรียนและสถานศึกษา
5.2 สGงเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให+กับนักเรียน
5.3 ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชGวยเหลือและคุ+มครอง
นักเรียน
5.4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
5.5 สGงเสริมสนับสนุนโครงการเด็กดีมีที่เรียน
5.6 พัฒนาเครือขGายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน และการให+
คำปรึกษาของนักจิตวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการสู1ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

อำนวยการ

190,000

ตัวชี้วัด : ร+อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการสูGระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ร+อยละ 100

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ดีมากขึ้นไป

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการประเมินสGวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS,PMQA)

6

20

6

11

4

4

4

มาตรฐานขั้นสูง
ขึน้ ไป
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
กลุ1ม/หน1วย
งบประมาณ ยุทธศาสตร* แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม2บทฯ

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big
rock

แผนฯ
12

2

1

แผนความ
มั่นคง

นโยบาย นโยบาย Quick
รัฐบาล ศธ.12 ขFอ Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ*
สพท.

4

4

กิจกรรม
6.1 พัฒนาศักยภาพผู+บริหารหนGวยงาน/สถานศึกษา ข+าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
6.2 จัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- การประเมินสGวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
(KRS,PMQA)
6.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ[ Online
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด : ร+อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปñ
ดำเนินงานบรรลุคGาเป|าหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัด : ร+อยละของผลสัมฤทธิ์ของการใช+จGายงบประมาณ
ตัวชี้วัด : ร+อยละของโครงการที่บรรลุผลสำเร็จตามคGาเป|าหมาย
ยุทธศาสตร[ชาติ

นโยบาย
และแผน

70,000

6

20

11

4,6

ร+อยละ 90
ร+อยละ 90
ร+อยละ 10

กิจกรรม
7.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปñโดยการมีสGวนรGวม
7.2 วิเคราะห[และบริหารงบประมาณ
7.3 ขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเน+นของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
7.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรนำเข+าข+อมูลโครงการ
ในระบบติดตามและประเมินผลแหGงชาติ (eMENSCR)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด : ผู+บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภทในสังกัด ได+รับการสGงเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให+สามารถปฏิบัติหน+าที่ได+อยGางมี
ประสิทธิภาพ

กลุ1ม/หน1วย

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
งบประมาณ ยุทธศาสตร* แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม2บทฯ

บริหารงาน
บุคคล

100,000

3

20

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big
rock

แผนฯ
12

3

1

แผนความ
มั่นคง

นโยบาย
รัฐบาล

นโยบาย
ศธ. 12 ขFอ

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ*
สพท.

8

6

1

3

3

ร+อยละ 90

กิจกรรม
8.1 สGงเสริมพัฒนาการวางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.2 สรรหา คัดเลือก บรรจุและแตGงตั้งข+าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
8.3 พัฒนามาตรฐานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส[และ
บริการเอกสารออนไลน[
8.4 พัฒนามาตรฐานการจัดทำบัตรประจำตัวของบุคลากร
ในสังกัด
8.5 เพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือน
8.6 สGงเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ สร+างขวัญกำลังใจ
ให+ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.7 พัฒนาความรู+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผGานระบบออนไลน[
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด : ร+อยละของการใช+งานระบบเทคโนโลยีและการ
สื่อสารในห+องประชุมมีประสิทธิภาพ นำไปสูGการปฏิบัตงิ าน
ที่สัมฤทธิผลตGอทางราชการ
กิจกรรม
พัฒนาระบบ Conference ภายในห+องประชุม
เพื่อการสื่อสารทางไกล
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงาน
ดFานการเงิน บัญชี และพัสดุ
ตัวชี้วัด : ร+อยละของผู+เข+ารGวมโครงการ ปฏิบัติงานได+อยGาง
ถูกต+องตามระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด : ร+อยละของสถานศึกษาดำเนินงานบริหารการเงิน
บัญชีและพัสดุได+อยGางถูกต+อง มีประสิทธิภาพ
ได+
ยGางถูกต+องตามระเบียบกฎหมาย
กิจอกรรม
10.1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานด+านการเงินและพัสดุประจำโรงเรียน

กลุ1ม/หน1วย

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
งบประมาณ ยุทธศาสตร* แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม2บทฯ

ส1งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big
rock

แผนฯ
12

แผนความ
มั่นคง

นโยบาย นโยบาย
รัฐบาล ศธ. 12 ขFอ

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ*
สพท.

90,000

4

12

1

1

8

1

4

4

80,000

6

20

2

1

8

6

4

4

ร+อยละ 95

บริหารงานการเงินฯ
ร+อยละ 95
ร+อยละ 95

10.2 อบรมข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่เกษียณอายุราชการ
10.3 ติดตามเรGงรัดการเบิกจGาย รายงานผลการเบิกจGาย
โดยใช+รูปแบบ PLC
10.4 พัฒนาการใช+ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในกลุGมงานฯ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน

ค1าเป7าหมาย
กลุ1ม/หน1วย
ตัวชี้วัด
ตสน.

ตัวชี้วัด : ร+อยละของสถานศึกษาดำเนินการเบิกจGายเงินถูกต+อง
ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางที่ สพฐ.กำหนด

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
ยุทธศาสตร* แผน
ชาติ
แม2บทฯ

Big
rock

แผนฯ
12

แผนความ นโยบาย
มั่นคง รัฐบาล

นโยบาย
ศธ. 12 ขFอ

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ*
สพท.

50,000

6

20

2

1

12

6

4

4

30,000

6

20

2

1

12

6

4

4

ร+อยละ 60

กิจกรรม
11.1 ตรวจสอบระบบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน
11.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับโรงเรียนเพื่อมอบ
เกียรติบัตรสร+างขวัญกำลังใจ
12. โครงการยกระดับและเสริมสรFางประสิทธิภาพ
ดFานกฎหมายและวินัย
ตัวชี้วัด : ร+อยละของผู+บริหารสถานศึกษาได+รับการพัฒนา
และยกระดับความรูด+ +านกฎหมายและการดำเนินการทางวินัย

กฎหมาย
และคดี
ร+อยละ 100

กิจกรรม
พัฒนายกระดับคุณภาพการดำเนินการทางวินัยสำหรับ
สถานศึกษา
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
กลุ1ม/หน1วย
งบประมาณ ยุทธศาสตร* แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม2บทฯ

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big
rock

แผนฯ
12

แผนความ
มั่นคง

1

5

10

2. แผนงานบูรณาการป7องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา
ผูFติดยาเสพติด
13. โครงการป7องกันและแกFไขปsญหายาเสพติดและอบายมุข ส1งเสริมการจัด
ในสถานศึกษา
การศึกษา

375,000
(ศูนยJ ฉก.ชน)

ตัวชี้วัด : ร+อยละของนักเรียนที่เข+ารGวมกิจกรรมสร+างภูมิคุ+มกัน
พร+อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหมG
ทุกรูปแบบ

ร+อยละ 85

ตัวชี้วัด : ร+อยละของสถานศึกษามีระบบป|องกันและแก+ไขปÅญหา
ยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาตามมาตรการโรงเรียน
ปลอดภัย

ร+อยละ 100

1

1

นโยบาย นโยบาย Quick นโยบาย
รัฐบาล ศธ. 12 ขFอ Win
สพฐ.

2

1

1

1

กลยุทธ*
สพท.

1

กิจกรรม
13.1 พัฒนาทักษะ เสริมสร+างภูมิคุ+มกันให+กับนักเรียน
ทุกกลุGมเป|าหมาย
13.2 อบรมลูกเสือต+านภัยยาเสพติด
13.3 สGงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานป|องกันและแก+ไข
ปÅญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา และโครงการ
TO BE NUMBER ONE
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงิน
ค1าเป7าหมาย
กลุ1ม/หน1วย
งบประมาณ ยุทธศาสตร* แผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
ชาติ
แม2บทฯ

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ
Big
rock

แผนฯ
12

2

6

แผนความ นโยบาย นโยบาย
มั่นคง รัฐบาล ศธ. 12 ขFอ

Quick
Win

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ*
สพท.

6

4

4

3. แผนงานบูรณาการต1อตFานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร1งใสในการดำเนินงานของหน1วยงาน ( ITA)

อำนวยการ
นิเทศ

(รอ สพฐ.
จัดสรร)

ตัวชี้วัด : ร+อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรGงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

ร+อยละ 95

ตัวชี้วัด : ร+อยละของสถานศึกษาที่ผGานเกณฑ[การประเมิน ITA

ร+อยละ 80

6

21

11

12

กิจกรรม
14.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
14.2 โรงเรียนสุจริตต+นแบบ
14.3 นิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ
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3.5 โครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานและรายไตรมาส
การจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ

กลุ.ม/หน.วย

รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานพื้นฐานดVานการพัฒนาและเสริมสรVางศักยภาพมนุษยZ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค - ธ.ค)

พ.ศ. 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย - มิ.ย)

ไตรมาส 2
(ม.ค - มี.ค)

ไตรมาส 4
(ก.ค - ก.ย)

2,137,500

255,300

801,960

649,605

430,635

1,762,500

255,300

436,960

639,605

430,635

-

-

75,000

-

-

-

75,250

64,750

1. โครงการยกระดับคุณภาพผูDเรียน

นิเทศ

2. โครงการรวมพลังครูเพื่อสรDางศิษยR

นิเทศ

75,000
75,000140,000

3. โครงการสUงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

นิเทศ

275,000

-

149,850

120,400

4,750

พัฒนาครูฯ
สUงเสริมการจัด
การศึกษา

590,000

130,000

60,000

180,000

220,000

72,500

-

23,500

34,800

14,200

อำนวยการ

190,000

31,200

35,350

35,350

88,100

7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบายและแผน

70,000

27,150

22,600

8,100

12,150

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

100,000

50,790

19,275

11,300

18,635

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สUงเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล

90,000

-

90,000

-

-

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. โครงการยกระดับคุณภาพการสรDางโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา
6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
สูUระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
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การจัดสรรงบประมาณ
กลุ.ม/หน.วย

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

บริหารงาน
การเงินฯ

80,000

-

5,465

69,405

5,130

11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

50,000

16,160

30,920

-

2,920

12. โครงการยกระดับและเสริมสรDางประสิทธิภาพดDานกฎหมายและวินัย

กฎหมายและคดี

30,000

-

-

30,000

-

365,000

10,000

365,000

10,000

แผนงาน/โครงการ

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงานดDานการเงิน
บัญชี และพัสดุ

2. แผนงานบูรณาการป\องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูVติดยาเสพติด
13. โครงการปeองกันและแกDไขปfญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค - ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค - มี.ค)

375,000
สUงเสริมการจัด
การศึกษา

375,000

พ.ศ. 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย - มิ.ย)

-

ไตรมาส 4
(ก.ค - ก.ย)

-

3. แผนงานบูรณาการต.อตVานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรUงใส
ในการดำเนินงานของหนUวยงาน ( ITA)

อำนวยการ
นิเทศ

(รอ สพฐ.จัดสรร)
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3.6 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ9ที่ 1 ส=งเสริมการจัดการศึกษาใหDผDูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
โครงการปMองกันและแกDไขปPญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร9ชาติ ด"านความมั่นคง
แผนแม=บทภายใตDยุทธศาสตร9ชาติ ประเด็นความมั่นคง
แผนปฏิรูปประเทศดDานการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนการศึกษาแห=งชาติ ยุทธศาสตรHการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร"างความมั่นคงแหMงชาติเพื่อการพัฒนประเทศฯ
จุดเนDนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป\งบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านความปลอดภัย
นโยบายรัฐบาล การสร"างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
กลุ=มงานที่รับผิดชอบ กลุMมสMงเสริมการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติวMาด"วยความมั่นคงแหMงชาติ (พ.ศ. 2562 2565) วMาด"วยการป[องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยมีเป[าหมายเชิงยุทธศาสตรH
คือการแพรMระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด ทั้งนี้ ได"มอบหมายให"
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร"างภูมิคุ"มกันและป[องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการป[องกัน
เด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงสูงที่มีชMวงอายุตั้งแตM 15 - 25 ปa ที่ต"องป[องกันอยMางเรMงดMวน เพื่อตัดวงจรการแพรM
ระบาดรายใหมM นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา รู"จั ก วิ ธีป ฏิ เสธหลี ก เลี่ ย งยาเสพติ ด และใช" เวลาวM างให" เปb น ประโยชนH
เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุMนมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนมีการดูแลชMวยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ที่ ไ ปเกี่ ย วข" อ งกั บ ยาเสพติ ด ดั ง นั้ น เพื่ อ ให" ก ารดำเนิ น งานด" า นการป[ อ งกั น และแก" ไ ขปc ญ หายาเสพติ ด
ระดั บ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและระดั บ สถานศึ ก ษา เปb น ไปอยM า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล" อ งกั บ
ยุทธศาสตรHและแผนชาติ จึงได"จัดทำโครงการป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา โดยมี
กรอบการดำเนินการ 4 มาตรการสำคัญ ประกอบด"วย มาตรการสร"างการรับรู"และการสร"างภูมิคุ"มกันยาเสพติด
มาตรการสร" างพื้ น ที่ ป ลอดภั ย มาตรการเสริ ม สร" างความเข" ม แข็ ง และมาตรการอำนวยการ โดยมุM งเน" น
การบูรณาการการแก"ไขปcญหายาเสพติดเชิงพื้นที่ตามสภาพปcญหาของสถานศึกษาที่มีบริบทที่แตกตMางกัน
2. วัตถุประสงค9
1. เพื่อสร"างภูมิคุ"มกันและป[องกันยาเสพติดในกลุMมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. เพื่อลดปcญหาการแพรMระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
3. เพื่ อ สนั บ สนุ น และสM ง เสริ ม การดำเนิ น งานป[ อ งกั น และแก" ไขปc ญ หายาเสพติ ด และอบายมุ ข
ในสถานศึกษาให"มีความเข"มแข็ง ยั่งยืน และสามารถเปbนแหลMงศึกษาเรียนรู"ได"
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3. เปMาหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน ดำเนินการสร"างภูมิคุ"มกันยาเสพติดให"กับนักเรียนทุกคน
ในสถานศึกษา
เชิงผลลัพธ9 (Outcome)
1. สถานศึกษาสร"างการรับรู"และการมีสMวนรMวมของกลไก “ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ตั้งแตMระดับ
บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู"ปกครอง ผู"นำท"องถิ่น/ชุมชน ผู"นำทางศาสนา และผู"นำเครือขMายอื่น ๆ
ในชุมชนเพื่อป[องกัน เฝ[าระวังไมMให"มีการแพรMระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาเปbนแหลMงศึกษาเรียนรู"ด"านการป[องกัน แก"ไขปcญหายาเสพติด
4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร"อยละของสถานศึกษามีระบบป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
2. ร"อยละของผู"เรียนมีความรู" ความเข"าใจ และมีภูมิคุ"มกันไมMเข"าไปเกี่ยวข"องกับยาเสพติด
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนได"รับการสร"างภูมิคุ"มกัน และมีความรู"ความเข"าใจป[องกันตนเองให"หMางไกลยาเสพติด
5. ผลที่คาดว=าจะเกิด
1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคH ไมMเข"าไปเกี่ยวข"องกับยาเสพติด สามารถดำรงชีวติ อยูMในสังคม
ได"อยMางปลอดภัยและมีความสุข
2. สัดสMวนผู"ใช"/ผู"เสพยาเสพติดรายใหมMของนักเรียน มีจำนวนลดลง
3. โรงเรียนทุกแหMงมีระบบการดำเนินงานป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติดอยMางเข"มแข็งตMอเนื่อง
และยั่งยืน
6. กลุ=มเปMาหมาย/ผูDที่ไดDรับประโยชน9 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน
7. การวิเคราะห9ความเสี่ยงของโครงการ
ปPจจัยความเสี่ยง
1. ยาเสพติดยังคงมีการแพรMระบาดในกลุMมเด็กและเยาวชน ชMวงอายุ 15 - 25 ปa ซึ่งเปbนกลุMมที่เข"าไป
เกี่ยวข"องกับการเสพ/ใช"มากที่สุด
2. ผู"รับผิดชอบในการดำเนินงานระดับสถานศึกษามีไมMเพียงพอ และขาดความรู"ความเข"าใจ
3. มีข"อจำกัดด"านการใช"สื่อเทคโนโลยีรายงานผลการดำเนินงานผMานระบบออนไลนH
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ใช" กลไก “ประชารัฐ” ประสานบู รณาการความรMวมมื อในพื้ นที่ เพื่ อเฝ[ าระวั งไมM ให" ยาเสพติ ด
แพรMระบาดในสถานศึกษาและชุมชน
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2. ให"สถานศึกษากำหนดผู"รับผิดชอบงานยาเสพติดที่ชัดเจนและเหมาะสม และประชุมชี้แจงให"
ความรู"แกMบุคลากรที่เกี่ยวข"องด"านการป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติด
3. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยรองรับการรายงานผMานระบบออนไลนH
8. พื้นที่การดำเนินการ โรงเรียนในสังกัด ทัง้ 57 โรงเรียน (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถH)
9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สร" า งการรั บ รู" รณรงคH ประชาสั ม พั น ธH
นโยบายสูM ในการปฏิ บั ติ ในการป[ อ งกั น และ
เฝ[ า ระวั ง ปc ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
ด"วยวิธีการ/ชMองทางที่หลากหลาย
2. สMงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร"างภูมคิ มุ" กัน
ยาเสพติด การดูแลชMวยเหลือให"คำปรึกษา และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม
3. สร" า งพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา โดย
ร ะ ด ม ค ว า ม รM ว ม มื อ จ า ก ทุ ก ภ า ค สM ว น
ที่ เกี่ ย วข" อ งด ำเนิ น ก ารค" น ห า คั ด ก รอ ง
(Re-X-ray) นั กเรียนที่ มีภาวะเสี่ยง อยMางน" อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดทำข"อมูลรายบุคคล
เพื่อการดูแลชMวยเหลือที่เหมาะสม
4. เสริมสร"างความเข"มแข็งในสถานศึกษาด"วย
กระบวนการโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการ/
กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตรHด"านการป[องกัน
5. สM ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำกั บ ติ ด ตาม และ
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ จำนวน 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห"าพันบาทถ"วน)
แหล=งที่มา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมงบประมาณ

จำนวน (บาท)
375,000
375,000
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แผนการใชDจ=ายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 1: พัฒนาทักษะเพื่อปรับเปลี่ยน
60,000
พฤติกรรมนักเรียนกลุMมเฝ[าระวัง
กิจกรรมที่ 2: ลูกเสือต"านภัยยาเสพติด
285,000
กิจกรรมที่ 3: ขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ของสำนักงานคณะกรรมการ
10,000
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 4: สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน
การป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติดในระดับ
10,000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิ จ กรรมที่ 5: สM ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นานั ก เรี ย น
แกนนำในการป[ อ งกั น และแก" ไขปc ญ หายาเสพติ ด
10,000
ในสถานศึกษา
หมายเหตุ : ขอถัวจMายทุกรายการ
ขDอมูลผูDรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นายวรศักดิ์ กันสุทธิ
E-mail address: worasakrelc@hotmail.com

โทรศัพท9 089-0596295
โทรสาร 055-267234
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กลยุทธ9ที่ 2 สรDางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหDกับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการยกระดับคุณภาพการสรDางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ยุทธศาสตร9ชาติ ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษยH และด"านการสร"างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
.
แผนแม=บทภายใตDยุทธศาสตร9ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู"
แผนปฏิรูปประเทศดDานการศึกษา เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเรื่องที่ 5
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนการศึกษาแห=งชาติ ยุทธศาสตรHที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชMวงวัยและการสร"างสังคมแหMงการเรียนรู"
และยุทธศาสตรHที่ 4 การสร"างโอกาส ความเสมอภาค และความเทMาเทียมทางการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรHที่ 1 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษยH และยุทธศาสตรHที่ 2 การสร"างความเปbนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
จุดเนDนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป\งบประมาณ พ.ศ.2565 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการสร"าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเทMาเทียมทางการศึกษาทุกชMวงวัย
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านโอกาส ด"านความปลอดภัย และด"านคุณภาพ
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชMวงวัย
กลุ=มงานที่รับผิดชอบ กลุMมสMงเสริมการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายให้ปีการศึกษา 2563 – 2564 เป็นปี
แห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน โดยนักเรียนทุกคนจะต้องได้รบั
การดูแลช่วยเหลือ พิทกั ษ์ ปกป้อง คุม้ ครองอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม และทันการณ์
และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธยมศึก ษาพิษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ์ ได้ขับ เคลื่อ นการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ร่วมกั บสถานศึ กษาในสั งกั ด เช่น รณรงค์จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การคัดกรองนักเรียน การสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันเสริมสร้างทักษะชีวติ รวมทัง้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนานักเรียนในทุกระดับ
ให้มีส มรรถนะ และคุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายของหลัก สูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ได้รบั การดูแลอย่างทั่วถึงและใกล้ชดิ โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา แก้ไขและส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
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การศึกษาของนักเรียน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ระดับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและระดับสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีการกำกับ ติดตาม
และประเมินผลเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการ
ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ภายใต้ความร่วมมือทุกรูปแบบ
2.2 เพื่อสร้างโอกาสและบริหารการจัดศึกษาให้ผู้เรียนตามศักยภาพของความพร้อมอย่างทั่วถึง
เท่าเทียมและเป็นธรรม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ทุกโรงเรียนได"รับการพัฒนาคุณภาพระบบการสMงเสริมการจัดการศึกษาและมีรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
4. งบประมาณ
(✓) สพม.พล อต จำนวน 60,000 บาท (✓) สพฐ. จำนวน 12,500 บาท ( ) หน่วยงานอื่น
จำนวน - บาท รวมทั้งสิ้น 72,500 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ของนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2565
1) ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสั ง กั ด และ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ในพื้ น ที่ ที่ มี โ รงเรี ย นเปิ ด ทำการเรี ย นการสอน
ถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 คั ด เลื อ กนั ก เรี ย น
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 สมั ค รเข้ า รั บ การ
พิ จ ารณาคัดเลือก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
3,800
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รายละเอียดกิจกรรม
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565
3) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา ตามจำนวนทุน
ที่ได้รับจัดสรร โดยดำเนินงานตามคู่มือและแนว
ปฏิบัตฯิ ของกระทรวงศึกษาธิการทุกขั้นตอน
- ครูและนักเรียนที่สมัครเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือก เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ
จำนวน 60 คน
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะ ที่ 2
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน
4) ประสานความร่วมมือกับ สนง.ศธจ. ในการ
จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษา เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อ
รับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
5) จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
นักเรียนทุนฯ ไปยัง สพฐ. เพื่อประกาศรายชื่อ
นักเรียนทุนพร้อมโอนเงินทุนการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มโอกาสในประชากรวัยเรียน
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565)
1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวนไม่เกิน
9 คน โดยมี ผอ.สพท.เป็นประธาน โดยให้คำนึงถึงการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่เพื่อ
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนาม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

5,000
(มีจัดสรร
เพิ่มเติมจาก
สพฐ.)
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ไตรมาส 1
2) จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 1/2565)
พิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ของโรงเรียนในสังกัด สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (2 จังหวัด)

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

3) รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จำนวน
ห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง เขตพื้นที่บริการ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน ในเขตพื้นที่บริการ
สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด เพื่อเสนอคณะกรรมการ รับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (2 จังหวัด)
-ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาฯ (ครั้งที่ 2/2565) เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ
สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน
จำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนในสังกัด
4) จัดตั้งศูนยHประสานงานการรับนักเรียน
ปaการศึกษา 2565
- แตMงตั้งคณะกรรมการประจำศูนยHฯ
- จัดทำป[าย X Stand ประชาสัมพันธH แนวปฏิบัติ
การรับนักเรียนและปฏิทิน ขนาด 80(กว"าง) x 180 (สูง)
เซนติเมตร พร"อมขาตั้ง = 1,500 บาท
- ป[ายยื่นความจำนงขอให"จัดที่เรียน ขนาด
80(กว"าง) x 180 (สูง) เซนติเมตร พร"อมขาตั้ง จำนวน 1
ป[าย = 1,500 บาท
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5) รายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ข้อมูลการรับ
สมัครรายวัน ข้อมูลการคัดเลือก/รับไว้ (มอบตัว)
ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ พร้อมยืนยัน
ข้อมูล ตามกำหนดวันตามปฏิทินการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 ผ่ านระบบรายงานผลการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านเว็บไซต์
https://admission.bopp-obec.info
6) การลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และ
สังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกัน
การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินและ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
ในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช. 2 จังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ
(3 คน x 240 บาท x 2 วัน)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2,000 บาท
7) กำหนดรับสมัครนักเรียนที่พลาดจากการสอบ
และไม่มีที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าเรียนตาม
ความเหมาะสม
-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คณะทำงานฯ จำนวน 5 คน
(3 วันทำการx5คนx200) =3,000 บาท
(2วันหยุดราชการx5คนx420) = 4,200 บาท

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
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ไตรมาส 1
-ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ครั้งที่
3/2565) เพื่อพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับ
นักเรียน กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 โดยประสานงานกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหา
ที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ได้เข้าเรียน
ตามความเหมาะสม (2 จังหวัด)
8) ตรวจสอบและรายงานผลข้อมูลการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนแต่ละ
ประเภทในทุกระดับชั้นจนสิ้นสุดกระบวนการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 และสรุปรายงานผล
ให้ สพฐ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / วิทยากร
2. ประชุมคณะกรรมการ วิทยากรเพื่อเตรียมการ
อบรมให้ความรู้ด้านจิตวิทยาแก่ครูนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษา
3. แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่งครู
เพื่อเข้ารับการอบรม
4. อบรมพัฒนาครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 แห่ง แห่งละ
1-2 คน
5. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและ
รายงานผล

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

12,000

ไตรมาส 4

4,200

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 86

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
“บ้านเรียนคลายตะวัน”
1) ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
วางแผนติดตามผลการจัดการศึกษา
2) ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
ออกข้อสอบวัดและประเมินผล
3) คณะกรรมการฯ ออกนิเทศติดตามการ
ดำเนินการจัดการศึกษา
4) ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
1,000
4,000

ไตรมาส 4

5) รายงานผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับคุณภาพระบบการ
ดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
5.1 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- ขับเคลื่อนและกำกับติดตามให้สถานศึกษา
ดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เช่น
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริม/
พัฒนาป้องกัน/แก้ไข และส่งต่อ

12,500

10,000

10,000

- คัดเลือกสถานศึกษาเข้าประกวดและรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
-การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น การ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียนการใช้ความรุนแรง
ทะเลาะวิวาท ติดเกม/อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก
แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 87

รายละเอียดกิจกรรม
5.3 การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
- ยกระดับเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน จัดทำแผนออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงในช่วง
เทศกาลสำคัญ ช่วงเปิด/ก่อนปิด
กิจกรรมที
่ 6 โครงการพั
ฒนาคุณภาพ
ภาคเรี
ยน และช่
วงสอบนอกสถานศึ
กษา
การจัดการเรียนรวม
1 คน สมรรถนะอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
1. ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจง
ทำความเข้าใจการจัดกิจกรรมให้กับคณะทำงาน
จำนวน 5 คน (5 คน x 170 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักเรียน 80 คน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

5,000

5,000

กิจกรรมที่ 7 โครงการเด็กดีมีที่เรียน
1.แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานดำเนินโครงการเด็ก
ดีมีที่เรียน
2.ประชุมวางแผนคณะดำเนินงานโครงการเด็กดีมี
ที่เรียน
3. ประสานมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการ เพื่อเป็นวิทยากรชี้แจง การ
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและครูเข้าร่วม
โครงการ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเด็กดีมีที่เรียน
5. ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ
6. สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล
การดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(งบ สพฐ.)

รวมทั้งสิ้น

-

23,500

34,800

ไตรมาส 4

14,200

หมายเหตุ ขอถัวจMายทุกรายการ
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน

เชิงปริมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาและพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70
3. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ขDอมูลผูDรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นางโชติกา กุลจู
E-mail address: chotika2366@gmail.com

1. การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ
2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล
3. คุณภาพผู้เรียน

โทรศัพท9 089-8562366
โทรสาร 055-267234
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กลยุทธ'ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให;สอดคล;องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการยกระดับคุณภาพผู;เรียน
ยุทธศาสตร'ชาติ ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8
แผนแมMบทภายใต;ยุทธศาสตร'ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู"
แผนปฏิรูปประเทศด;านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนการศึกษาแหMงชาติ ยุทธศาสตร8การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัย และการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู"
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8
นโยบายและจุดเน;นกระทรวง ศธ. ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขLงขัน
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านคุณภาพ
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชLวงวัย
กลุMมงานที่รับผิดชอบ กลุLมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ ยนโฉมหน" าไปอยL างรวดเร็ วเพราะความก" าวหน" าของเทคโนโลยี
สารสนเทศทำให"โลกแหLงการเรียนรู"เปWดกว"างและงLายตLอการเข"าถึง สังคมโลกจะก"าวไปสูLสังคมแหLงความรู" ความรู"
จะกลายเปXนสิ่งที่ทุกคนสามารถเข"าถึงได"หมด การจัดการเรียนรู"ในระดับมัธยมศึกษาจึงต"องมีการเปลี่ยนแปลง โดย
สอดคล"องกับบริบทของผู"เรียนและสภาพแวดล"อมทางเทคโนโลยีในปYจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนรู"แบบใหมL
ที่นLาสนใจเปXนการจัดการเรียนรู"แบบห"องเรียนย"อนกลับ โดยมีหลักการสำคัญคือการเปลี่ยนวิธีการสอนจากแบบเดิมที่ครู
เปX นผู" สอนในห" องเรี ยนและให" ผู" เรี ยนกลั บไปทำการบ" าน มาเปX นผู" เรี ยนเปX นผู" ค" นคว" าหาความรู" ด" วยตนเอง
ผLานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูจัดหาให"ทั้งกLอนเข"าชั้นเรียน ขณะเดินทางหรือในเวลาวLางโดยใช"เครื่องมืออุปกรณ8
ตLาง ๆ เชLน คอมพิวเตอร8 แท็บเล็ต สมาร8ทโฟน หรือแล็บท็อป เปXนต"น รวมทั้งผู"เรียนที่ขาดเรียนหรือผู"ที่เรียนรู"ช"า
ก็สามารถเข"าไปทบทวนเรียนซ้ำได"ตามต"องการโดยที่ครูไมLต"องเสียเวลาไปสอนซ้ำในห"องเรียน และสอดคล"องกับ
สถานการณ8การแพรLระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน8
สLวนในห"องเรียนตามปกติจะเน"นการทำกิจกรรมที่ผู"เรียนได"ลงมือปฏิบัติด"วยตนเองโดยมีครูคอยให"คำแนะนำ
ชLวยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู"ของผู"เรียนและศึกษานิเทศก8เปXนผู"สอนงาน (Coach) และเปXน
พี่เลี้ยง (Mentor) ให"กับครูผู"สอนเพื่อให"การจัดการเรียนรู"และการพัฒนาผู"เรียนเปXนไปตามมาตรฐานการเรียนรู"
ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค8และสมรรถนะสำคัญของผู"เรียนที่กำหนดไว"ในหลักสูตร
ดังนั้น รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"ที่เหมาะสมกับผู"เรียนในระดับมัธยมศึกษาจึงควรมี
ลักษณะที่เอื้อตLอการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยเน"นกิจกรรมกลุLมและเปWดโอกาสให"ผู"เรียนได"เรียนรู"ด"วยตนเอง
ซึ่งการพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"เพื่อยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21 มีการบูรณาการ
หลักการจัดการเรียนรู"ตามแนวคิดห"องเรียนแบบย"อนกลับ (Flip Classroom) การตรวจสอบความสอดคล"องของ
แผนการจัดการเรียนรู"โดยใช"หลักการจัดการเรียนรู" (OLE) การนิเทศการจัดการเรียนรู"โดยใช"หลักการนิเทศแบบมี
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สLวนรLวมและการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การประยุกต8ใช"โมเดลโครงสร"างความสามารถทางการเรียนรู"
ในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู"และคลังข"อสอบ การพัฒนาระบบการเรียนรู" การใช"กรณีศึกษา
ในการอภิ ปรายทั้ งแบบกลุLมและรายบุ คคล การเลือกใช"เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย เพื่ อตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงอยูLตลอดเวลา และการคัดเลือกและยกยLองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพผู"เรียน
ได"สำเร็จและผู"เรียนที่มีคะแนนเปXนไปตามเกณฑ8ที่กำหนด ตลอดจนเปXนแบบอยLางในการยกระดับคุณภาพผู"เรียน
ของสถานศึ กษาอื่ น ๆ ในสั งกั ด ทั้ งนี้ คาดหวังวLาจะเกิ ดประโยชน8 สู งสุ ดตL อการพั ฒนาคุ ณภาพผู" เรียนอยL างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปÄาหมายที่กำหนด
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได"กำหนดเปXนยุทธศาสตร8การผลิตและพัฒนากำลังคนให"สอดคล"อง
กั บความต" องการและรองรั บการพั ฒ นาประเทศ มุL งพั ฒ นากำลั งคนให" มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสอดคล" อง
กับยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศ ผู"เรียนและผู"สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต"องการของตลาดแรงงาน
ภายในประเทศ เรียนจบแล"วต"องมีงานทำ รองรับการเปXนศูนย8พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และโครงการลงทุนขนาดใหญL ของรัฐบาล ให"มีความเพียงพอและตรงความต"องการของสถานประกอบการมีขีด
ความสามารถแขLงขันได"ในระดับสากล และได"กำหนดกรอบวิธีการที่ต"องจัดทำฐานข"อมูลความต"องการแรงงาน
รLวมกับหนLวยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต"องมีฐานข"อมูลการผลิตและพัฒนาผู"เรียนให"เชื่อมโยง
กับความต"องการจำเปXนในพื้นที่ของจังหวัดและอำเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต"องให"ภาคประชาชน
ในสังคม ได"แกL สถานประกอบการ และกลุLมอาชีพอิสระเข"ามามีสLวนรLวมในการจัดการศึกษา มีการบู รณาการ
การเรียนรู"คูLไปกับการทำงานและรLวมกับสถานประกอบการหรือกลุLมอาชีพอิสระ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได"กำหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค'
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู"เพื่อยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อศึกษาผลการใช"รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"เพื่อยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษ ที่ 21
3. เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมระบบคลั ง เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู" อ อนไลน8 ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต"น
4. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาหลักสูตรพัฒ นาศักยภาพผู"เรียนสูLทักษะอาชีพและการมีงานทำของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
5. เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
3. เป\าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. ผู"บริหารสถานศึกษา ครูผู"สอน และผู"เรียนของสถานศึกษา 57 แหLง เข"ารLวมโครงการ
2. สถานศึกษาทุกแหLงดำเนินการจัดการเรียนรู"เพื่อยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
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3. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถ8 และสถานศึ ก ษามี ระบบ
การนิเทศการจัดการเรียนรู"เพื่อยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. โรงเรีย นในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถ8 จั งหวัด
พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ8 จำนวน 18 โรงเรียน ได"รับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผู"เรียนสูLทักษะอาชีพและการมีงานทำตามบริบทของตนเอง
5. โรงเรีย นในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถ8 จั งหวัด
พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ8จำนวน 18 โรงเรียน มีการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 สามารถจัดการเรียนรู"เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21 ไปใช"และบรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข"องกับการยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนของหนLวยงานทุกระดับ
2. ผู"บริหารสถานศึกษา ครูผู"สอน และผู"เรียนของสถานศึกษาที่มีความสำเร็จในการยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนได"รับการยกยLองเชิดชูเกียรติและมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อยLางตLอเนื่อง
3. นั ก เรีย นในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถ8 จั งหวัด
พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ8จำนวน 18 โรงเรียน มีทักษะอาชีพในการทำงานหลังจาก
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ผลที่คาดวMาจะเกิด
1. ผู"เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตLละวิชาเพิ่มขึ้นจากปâการศึกษาที่ผLานมาภายหลัง
ได"รับการจัดการเรียนรู"ตามรูปแบบและมีเจตคติที่ดีตLอการจัดการเรียนรู"ตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"
เพื่อยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และโรงเรียนในสังกัดมีการกำหนด
กลยุทธ8และแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาให"เปXนไปตามนโยบาย จุดเน"น และเปÄาหมายของหนLวยงาน
ต"นสังกัด
3. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ8 และโรงเรียนในสั งกั ดมี ระบบ
การนิ เทศ การจั ดการเรียนรู" เพื่ อยกระดั บคุ ณภาพผู" เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. โรงเรียนในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ8 มี หลั กสู ตร
ที่สอดคล"องกับความต"องการ ศักยภาพ ความถนัดของผู"เรียนในการประกอบอาชีพและการศึกษาตLอ
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3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร"อยละ 80 ของผู"บริหารสถานศึกษา ครูผู"สอน และผู"เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
2. ร"อยละ 60 ของสถานศึกษาที่มีผู"เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตLละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปâการศึกษาที่ผLานมา
3. ร"อยละ 80 ของครูผู"สอนมีความรู"ความเข"าใจและสามารถจัดการเรียนรู" เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู"เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. ร"อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล"องกับศักยภาพของผู"เรียนสูLทักษาอาชีพและการมีงานทำตามบริบท
ของตนเอง
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
ผู"เรียนสูงขึ้น
2. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ8 และโรงเรียนในสังกั ดมี ข"อมู ล
ผลการวิเคราะห8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) เพื่ อ
นำไปใช"ในการกำหนดกลยุทธ8และแนวทางการยกระดับคุณภาพผู"เรียนให"เปXนไปตามนโยบาย จุดเน"นและเปÄาหมาย
ของหนLวยงานต"นสังกัด
3. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ8 และโรงเรียนในสั งกั ดมี ระบบ
การนิ เทศการจั ดการเรี ยนรู" เพื่ อยกระดั บคุ ณภาพผู" เรี ยนในศตวรรษที่ 21 ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดมีแนวทางในการเชื่อมโยง
ด"านอาชีพเพื่อการศึกษาตLอ
วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ
1. แบบรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
2. ผลการทดสอบวัดความรู"และสมรรถนะตLางๆ ของผู"เรียน
3.5 กลุMมเป\าหมาย/ผู;ที่ได;รับประโยชน' เขตพื้นที่การศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
4. พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จำนวน
57 โรงเรียน
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม – กันยายน 2565
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6. วิธีการดำเนินการ
กิจกรรม
1. การพั ฒนาการจัดการเรียนรู;เพื่ อยกระดั บ
คุณภาพผู;เรียน ในศตวรรษที่ 21
1.1 ศึ ก ษาสภาพ ปY ญ หาและความต" อ งการ
จัดการเรียนรู" เพื่ อยกระดับคุณภาพผู"เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21
1.2 พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู" เ พื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
1.3 นำรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู" เพื่ อยกระดั บ
คุณภาพผู"เรียนในในศตวรรษที่ 21 ไปใช"
1.4 สร"างเครือขLายออนไลน8กลุLมผู"บริหารสถานศึกษา
ครูผู"สอน และศึกษานิเทศก8 เพื่อสLงเสริมสนับสนุน
แลกเปลี่ยนเรียนรู"ประชาสัมพันธ8 แจ"งขLาวสาร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"องเกี่ยวกับการยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
1.5 นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
การใช"รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"
เพื่อยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3
และ ม.6 ปâการศึกษา 2563 ต่ำกวLาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศอยLางตLอเนื่อง 2-5 ครั้ง/ภาคเรียน
1.6 ประเมินผลการจัดการเรียนรู"เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
1.7 คัดเลือกและยกยLองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
และนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
1.8 สรุ ป รายงานผล และเผยแพรL ร ายงาน
ผลการดำเนินโครงการให"แกLผู"ที่เกี่ยวข"อง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม
2. พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู;
เพื่อยกระดับคุณภาพผู;เรียนในศตวรรษที่ 21
2.1 จัดทำรLางรูปแบบ
2.2 นำรLางรูปแบบให"ผู"ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตรวจสอบความถู ก ต" อ ง ความเหมาะสม
ความเปXนไปได" และความเปXนประโยชน8ของ
รูปแบบ
2.3 สร" างเครื อขL ายออนไลน8 จำแนกตามสห
วิทยาเขต ประกอบด" วย ผู" บริหารสถานศึ กษา
ครูผู"สอน และศึกษานิเทศก8ประจำสหวิทยาเขต
เพื่อสื่อสารสร"างความเข"าใจ สLงเสริมสนับสนุน
แลกเปลี่ยนเรียนรู" ประชาสัมพันธ8 แจ"งขLาวสาร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"องกับการนำรูปแบบฯ ไปใช"
1. ตั้ ง ไลน8 ก ลุL ม รู ป แบบการนิ เทศ 21th
Century
2. ออกแบบและสร" างรู ป แบบการใช" งาน
ในเว็บไซต8 Padlet.com
2.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการใช"รูปแบบการ
นิเทศการจัดการเรียนรู"เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู"เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาที่มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบO-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปâการศึกษา
2563 ต่ำกวLาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
อยLางตLอเนื่อง ใน 9 สหวิทยาเขต จำนวน 2 ครั้ง
ตLอ 1 ภาคเรียน และบูรณาการกับโครงการ
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
INNOVATION FOR THAI EDUCATION (IFTE)
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
2.5 ประเมินผลการใช"รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"
เพื่อยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษ ที่ 21

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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กิจกรรม
1. จัดทำแบบประเมินผลการใช"รูปแบบ
การนิเทศการจัดการเรียนรู"ฯ ในรูปแบบ Google
Form
2. วิเคราะห8และสรุปผลการประเมินผลการใช"
รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"ฯ
3. จัดทำรายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การจัดการเรียนรู"เพื่อยกระดับคุณภาพผู"เรียน
ในศตวรรษที่ 21
3. การจัดการศึกษาเพื่ อการพั ฒนาศักยภาพ
ผู;เรียนสูMทักษะอาชีพและการมีงานทำ
3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยวิเคราะห8
บริบทของแตLละโรงเรียนจากโครงสร"างหลักสูตร
และแนวทาง จุดเน"นในการจัดการศึกษา
ตามบริบทของโรงเรียน
3.2 จั ด เตรี ย มข" อ มู ล ผลการวิ เคราะห8 บ ริ บ ท
เพื่ อจั ดทำเปX นแนวทางในการพั ฒนาศั กยภาพ
ของผู"เรียนสูLทักษะอาชีพและการมีงานทำ
3.3 พั ฒ น า ID Plan แ ล ะ Portfolio ข อ ง
นักเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู"เรียนสูL
ทักษะอาชีพ การมีงานทำ และการศึกษาตLอ
3.4 พั ฒ นาหลั กสู ตรการพั ฒ นาศั กยภาพของ
ผู"เรียนสูLทักษะอาชีพและการมีงานทำ
3.5 จัดทำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู"เรียนสูLอาชีพและการมีงานทำ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห"าพันบาทถ"วน) โดยขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ
แหลMงที่มา
จำนวน (บาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
75,000.รวมงบประมาณ
75,000.แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 96

แผนการใช;จMายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิ จ กรรมที่ 1 การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู;
เพื่อยกระดับคุณภาพผู;เรียนในศตวรรษที่ 21
1.1 ประชุมคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิ บั ติการ
การจั ด การเรี ย นรู" เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู" เรี ย น
ในศตวรรษที่ 21
• คLาอาหารและเครื่องดื่ม (4มื้อx35บาทx14คน)
• คLาอาหารกลางวัน (2มื้อx100บาทx14คน)
• คLาเอกสารการประชุม
- คLาตอบแทนวิทยากร
- คLาเอกสารการประชุม
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 25,000 บาท
25,000
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโปรแกรมระบบคลังเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรูอ; อนไลน'ระดับมัธยม
ศึกษาตอนต;น
- คLาอาหารวLางและเครื่องดื่ม (4มื้อx35บาทx14คน)
1,960
- คLาอาหารกลางวัน (2มื้อx100บาทx14คน)
2,800
- คLาเอกสารการประชุม
240
- คLาจ"างเหมาดำเนินการจัดทำโปรแกรมฯ
20,000
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 25,000 บาท
25,000
กิ จ กรรมที่ 3 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพผู;เรียนสูMทักษะอาชีพและการมีงานทำ
3.1 ประชุ ม จั ด ทำ ID Plan และและหลั ก สู ต รการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู" เรี ย นสูL ทั ก ษะและหลั ก สู ต ร
การมีงานทำ
4,900
• คLาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx70คน)
7,000
• คLาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx70คน)
- คLาเอกสารการประชุม
600

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 97

กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
3.2 ประชุมนำเสนอผลการดำเนิ นงานการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู"เรียนสูLอาชีพและการมีงานทำ
- นำเสนองานในระดับสหวิทยาเขต
- คัดเลือกผลงานระดับสหวิทยาเขต สูLระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
4,900
• คLาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx70คน)
7,000
• คLาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx70คน)
- คLาเอกสารการประชุม
600
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 25,000 บาท
25,000
รวมคMาใช;จMายทั้งสิ้น 75,000 บาท
75,000
8. การวิเคราะห'ความเสี่ยงของโครงการ
ปpจจัยความเสี่ยง
สถานการณ8แพรLระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังไมLยุติ อาจทำให"การดำเนินงานเรื่องตLาง ๆ
ที่กำหนดไว"มีปYญหา อุปสรรค ลLาช"า หรืออาจไมLสามารถดำเนินการใด ๆ ได" เพราะต"องนำงบประมาณไปใช"
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เมื่อได"รับอนุมัติให"ดำเนินโครงการ จำเปXนต"องเรLงดำเนินการตามขั้นตอนตLาง ๆ ที่กำหนดไว"ทันที
โดยอนาคตหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ควรปรับวิธีการดำเนินงานตามบริบทนั้น ๆ
ข;อมูลผู;รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1
ชื่อ-สกุล นางสาวสุทธิลักษณ8 ภูริชัยพัฒน8
E-mail address runyapat18@gmail.com

โทรศัพท' 086-394-1915
โทรสาร 055-267234

กิจกรรมที่ 2
ชื่อ-สกุล นายอิทธิพงษ8 ตั้งสกุลเรืองไล
E-mail address ittipong39@esdc.go.th

โทรศัพท' 090-1475849
โทรสาร 055-267234

กิจกรรมที่ 3
ชื่อ-สกุล นางวราภรณ8 สนสกล
E-mail address sonsagol@yahoo.com

โทรศัพท' 089-6444992
โทรสาร 055-267234
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โครงการรวมพลังครูเพื่อสร;างศิษย'
ยุทธศาสตร'ชาติ ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8
แผนแมMบทภายใต;ยุทธศาสตร'ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู"
แผนปฏิรูปประเทศด;านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนการศึกษาแหMงชาติ ยุทธศาสตร8การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัย และการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู"
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8
นโยบายและจุดเน;น ศธ. ปU 65 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
นโยบาย สพฐ. ด"านคุณภาพ
กลุMมงานที่รับผิดชอบ กลุLมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปYจจุบันเน"นผู"เรียนเปXนศูนย8กลางการเรียนรู" โดยการเปลี่ยน
บทบาทครูจาก “ผู"สอน” มาเปXน “ผู"อำนวยการเรียนรู"” ทำหน"าที่กระตุ"น สร"างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีการ
เรียนรู"และวิธีการจัดระเบี ยบการสร"างความรู" ออกแบบกิจกรรมและสร"างนวัตกรรมการเรียนรู"ให" ผู"เรียน
มีบทบาทเปXนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู"เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู"เรียน มุLงเน"นการใช"ฐานความรู"และระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ เชLน ความรู"ทางวิทยาศาสตร8และการตั้งคำถาม ความเข"าใจและความสามารถ
ในการใช"เทคโนโลยี ความรู"ทางวิศวกรรมศาสตร8และการคิดเพื่อหาทางแก"ปYญหา ความรู"และทักษะทางศิลปะ
และความรู"ทางด"านคณิตศาสตร8และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ8 การพัฒนาระบบการเรียนรู"
เชิงบูรณาการที่เน"นการลงมือปฏบัติ มีการสะท"อนความคิด ทบทวน ไตรLตรอง การสร"างผู"เรียนให"สามารถ
กำกับการเรียนรู"ของตนเองได" การหลLอหลอมทักษะการเรียนรู"และความคิดสร"างสรรค8ที่ผู"เรียนสามารถนำ
องค8ความรู"ไปใช"ในการสร"างรายได" รวมทั้งการเรียนรู"ด"านวิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสร"างทรัพยากรมนุษย8ที่มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู" เปXนคนดี มีวินัย มีทักษะความสามารถในการเรียนรู"ที่สอดรับกับทักษะศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะด"านการคิดวิเคราะห8 สังเคราะห8 ความสามารถในการแก"ปYญหาที่ซับซ"อน มีภูมิคุ"มกัน
ตLอปYญหา มีความคิดสร"างสรรค8 มีความสามารถในการทำงานรLวมกันกับผู"อื่น มีความยืดหยุLนทางความคิด
รวมถึงทักษะด"านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช"เทคโนโลยี และได"รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สอดคล"องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู"เพื่อการวางแผนชีวิต
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได"มีทักษะชีวิต สามารถอยูLรLวมกันและทำงานกับผู"อื่นได"ภายใต"สังคมที่เปXนพหุวัฒนธรรม
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู"ที่เชื่อมตLอกับโลกของการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล"องกับความ
ต"องการของประเทศ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถ8 จึ งได" จั ด ทำโครงการรวมพลั งครู
เพื่อสร"างศิษย8 เพื่อเปÄาหมายในการพัฒนาทักษะความรู"ความสามารถในด"านตLาง ๆ ให"แกLผู"เรียน ได"แกL
การพัฒนาทักษะการคิดสร"างสรรค8 ผLานการจัดกิจกรรมการเรียนรู"แบบ Active Learning ที่หลากหลาย เน"น
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กระบวนการคิดวิเคราะห8แก"ปYญหาอยLางเปXนขั้นตอน และเปXนระบบ ผLานการเรียนรู"วิทยาการคำนวณ “Coding &
Computing Science” การพัฒนาทักษะความสามารถด"าน ICT ของครูในการพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนการ
สอนบนดิจิทัลแพลตฟอร8ม คิดค"นนวัตกรรมโดยใช"สื่ออิเล็กทรอนิกส8 รวมถึงยกระดับทักษะการจัดการเรียนการ
สอน Online ที่สอดคล"องกับบริบทของสถานศึกษา มุLงพัฒนาการเรียนรู"ของครูไปสูLการเรียนรู" ICT ของผู"เรียน
ผLานการพั ฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ โดยสร"างเครือขLายครูผู"สอนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษตามแนวทาง Boot Camp Turbo เพื่ อ ยกระดั บ การจั ด การเรี ย นการสอนของครู ผู" ส อน
ภาษาอังกฤษที่ผLานการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค การพัฒนาทักษะชีวิต การสร"างความ
ตระหนักให"ความสำคัญกับเพศวิถีศึกษา การเตรียมเยาวชนให"มีชีวิตที่สมบูรณ8 ปลอดภัย พัฒนาความรู" ทักษะ
คุณคLาทางจริยธรรม และทัศนคติที่จำเปXนสำหรับเยาวชนในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ8 เพศสัมพันธ8 และ
การเจริญพันธุ8 อยLางรอบคอบและเคารพซึ่งกันและกัน การพัฒนาทักษะในการอLาน การปลูกฝYงและชักชวน
ให"เกิดความสนใจการอLานอยLางตLอเนื่องและสม่ำเสมอ เพราะการอLานเปXนสLวนหนึ่งในการเตรียมความพร"อมให"
ผู"เรียนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเปXนตLอการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง การ
พัฒนาเครื่องมือ ในการวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรู"ที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะสLงผลตLอประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อน การจัดการเรียนการสอน และใช"เปXนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู"เรียน
ให"สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค'
1. เพื่ อสื่ อสารสร" างความรู" ความเข" าใจให" กั บครู ผู" สอนและพั ฒ นาครู ผู" สอนด" านการสร" างข" อสอบ
วัดสมรรถนะฉลาดรู"เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
2. เพื่ อพั ฒนาศักยภาพ เพิ่ มพู นความรู" ความเข"าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู" ตัวชี้วัด และวิธีการจัด
การเรียนรู"วิชาวิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science” ให"ครูผู"สอนมีความพร"อม และจัดการเรียนรู"
วิชาวิทยาการคำนวณได"อยLางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรในสังกัดให"มีความรู"ความสามารถและทักษะการใช"เครื่องมือ
สร"างเว็บไซต8และแอพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อยกระดับความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนและคิดค"นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช"สื่ออิเล็กทรอนิกส8
6. เพื่อยกระดับความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน online ได"อยLางมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อสร"างเครือขLายและขยายผลในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาครู
แกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ด"วยกระบวนการเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู"
ด"วยรูปแบบ PLC สังเกตการสอนในห"องเรียนด"วยรูปแบบออนไลน8
8. เพื่อสLงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู"บริหารและครูผู"สอนด"านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ
Active Learning และจัดให"มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู" นำเสนอผลงาน ยกยLองชมเชย เผยแพรLสูLสาธารณชน
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9. เพื่อพัฒนาและสLงเสริมนิสัยรักการอLานของนักเรียน และนิเทศ ติดตาม โครงการสLงเสริมการอLาน
ตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
10. เพื่อพัฒนาทักษะการรู"เรื่องการอLานตามแนว PISA ของนักเรียนสูLการจัดการเรียนรู"ในห"องเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
3. เป\าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. ครู ผู" ส อนกลุL ม สาระการเรี ย นรู" ค ณิ ต ศาสตร8 วิ ท ยาศาสตร8 แ ละภาษาไทย ได" พั ฒ นา
ความสามารถของตนเองในด" านการสร"างข" อ สอบวัด สมรรถนะฉลาดรู"เรื่อ ง (Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
2. จำนวนผู"เรียนกลุLมเปÄาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"นที่ได"รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style
3. ครูผู"สอนกลุLมสาระการเรียนรู"วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี ได"พัฒนาความสามารถของตนเอง
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science”
4. จำนวนผู"เรียนกลุLมเปÄาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"นที่ได"รับการพัฒ นาศักยภาพ
ด"านวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีอยLางมีประสิทธิภาพ
5. ผู"บริหารสถานศึกษาและครูผู"สอนกลุLมสาระการเรียนรู"สุขศึกษาและพลศึกษาและ/หรือ
ครูผู"สอนที่สนใจ ได"รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยการอบรมทางไกล/อบรมออนไลน8หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา การนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และได"รLวมแลกเปลี่ยนเรียนรู"แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู"และแนวทางการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
6. ผู"ที่เข"ารับการยกระดับทักษะการสร"างเว็บไซต8และแอพลิเคชัน เพื่อการประยุกต8ใช"ในการจัด
การเรียนการสอน สามารถสร"างเว็บไซต8และใช"แอพลิเคชันประยุกต8ใช"ในการจัดการเรียนการสอนได" ร"อยละ 100
7. ผู"เข"ารับการยกระดับทักษะการออกแบบการเรียน คิดค"นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช"สื่ออิเล็กทรอนิกส8 สามารถออกแบบการเรียนได"เหมาะสมกับผู"เรียนได"ตามบริบท และสร"าง
นวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช"สื่ออิเล็กทรอนิกส8ได" ร"อยละ 80
8. ครู ผู" สอนได" รั บการยกระดั บความสามารถในการจั ดการเรี ยนการสอน Online ได" อยL างมี
ประสิทธิภาพ ร"อยละ 100
9. ร"อยละ 85 ของเครือขLายครูผู"สอนภาษาอังกฤษครูผู"สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน สามารถนำ
กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนจากกิ จ กรรมจากประสบการณ8 ก ารสั ง เกตการสอนในห" อ งเรี ย นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู" ด"วยรูปแบบ PLC ลงสูLห"องเรียนได"อยLางมีประสิทธิภาพตามบริบท
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10. บุ ค ลากร ผู" บ ริ ห ารและครู ผู" ส อน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก
อุตรดิตถ8 ทั้ งหมด 57 โรงเรียนได"รับการพั ฒ นาศักยภาพด"านการพั ฒ นานวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ
Active Learning
11. นักเรียนร"อยละ 100 ได"รับการพัฒนาด"านการสLงเสริมนิสัยรักการอLานที่หลากหลาย
12. นั กเรียนร"อยละ 100 ของนั กเรียนตามเกณฑ8 การทดสอบ PISA ได"รับการสLงเสริมและ
พัฒนาการรู"เรื่องการอLานตามแนว PISA
3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)
1. ครูมีความรู"ความเข"าใจการสร"างข"อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เรื่อง (Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
2. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถ8 มี ข" อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
การพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style
3. นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับการพัฒนา
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style
4. ครูมีความรู"ความเข"าใจการจัดการเรียนการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการ
คำนวณ “Coding & Computing Science”
5. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถ8 มี ข" อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science”
6. นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับการพัฒนา
ทักษะด"านวิทยาการคำนวณอยLางมีประสิทธิภาพ
7. ครูเพศวิถีศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การจัดกระบวนการ
เรียนรู"สุขภาวะ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู"ที่จะสร"างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน รวมทั้งให"
นักเรียนได"มีความฉลาดรู"เรื่องสุขภาพอยLางตLอเนื่อง
8. ผู"เรียนทุกคนมีแนวทางในการปÄองกันการมีเพศสัมพันธ8ในวัยเรียน การตั้งครรภ8ที่ไมLพึงประสงค8
การท"องไมLพร"อม มีภูมิคุ"มกันทางสังคม มีแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ มีทักษะชีวิตและ
สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตได"ตามสภาพความพร"อมของตนเอง
9. ครูผู"สอนมีความรู"ความเข"าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ที่สอดคล"องกับศตวรรษที่ 21
10. ครูผู"สอนมีความสามารถในการสร"างนวัตกรรมสื่อประเภทวิธีการในการออกแบบการเรียน
การสอนที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. นั กเรียนมี ทั กษะการเรียนรู"ในศตวรรษที่ 21 เกิ ดทั กษะด" านการเรียนรู"และนวัตกรรม
ได"แกL ความคิดริเริ่มสร"างสรรค8และนวัตกรรมการคิดอยLางมีวิจารณญาณและการแก"ปYญหา การสื่อสารและ
ความรLวมมือ
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12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบวิธีการสอนโดยใช"สื่ออิเล็กทรอนิกส8ที่สอดคล"องกับ
ผู"เรียนในศตวรรษที่ 21
13. ครู ผู" ส อนภาษาอั งกฤษที่ ผL านการพั ฒ นาตามโครงการพั ฒ นาครู แ กนนำภาษาอั งกฤษ
ในระดั บ ภู มิ ภ าค (Boot Camp) และครู ที่ เปX น เครื อ ขL า ย มี ค วามรู" ค วามเข" า ใจ การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวทางของ Boot Camp Turbo
14. ครูผู"สอนภาษาอังกฤษ ที่เข"ารLวมกิจกรรมเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู" ด"วยรูปแบบ
PLC สังเกตการสอนในห"องเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางของ Boot Camp และ
สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได"ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ Boot Camp
ได"อยLางมีประสิทธิภาพ
15. บุ ค ลากร ผู" บ ริห ารและครูผู" ส อน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก
อุตรดิตถ8สามารถพัฒ นานวัตกรรมการศึกษาโดยใช"กระบวนการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค8ได"อยLางมีประสิทธิภาพ
16. ครูมีการสLงเสริมนิสัยรักการอLาน และการอLานตามรอยพระราชจริยวัตรฯ สLงผลให"ผู"เรียน
เปXนผู"ที่มีนิสัยรักการอLาน และมีเวทีในการแขLงขันทักษะภาษาไทยและการอLาน
17. รู ป แบบการอL า นตามแนวทาง PISA ถู ก ขั บ เคลื่ อ นสูL ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู" ร ะดั บ
ห"องเรียน
3.3 ผลที่คาดวMาจะเกิด
1. ครูผู"สอนของโรงเรียนในสั งกั ดทุ กโรงเรียน สามารถสร"างข" อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เรื่อง
(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ได"เปXนอยLางดี และสามารถนำข"อสอบที่สร"างขึ้นไปใช"ในการประเมิน
ผู"เรียนได"อยLางแท"จริง เพื่อให"ผู"เรียนได"รับการประเมินสมรรถนะฉลาดรู"เรื่องของตนเองตามแนวทางการประเมิน
PISA สูLการเตรียมความพร"อมในการพัฒนาศักยภาพให"สูงขึ้นตLอไป
2. ครูผู"สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู"วิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการ
คำนวณ “Coding & Computing Science” ให" กับผู"เรียนได"อยLางมี ประสิทธิภาพ เพื่ อการเตรียมความพร"อม
ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให"สูงขึ้นตLอไป
3. ครู ผู" สอนสามารถจั ดการเรี ยนรู" เพศวิ ถี ศึ กษาและการจั ดกระบวนการเรี ยนรู" สุ ขภาวะเพื่ อ
การพัฒนาคุณภาพผู"เรียนในสถานศึกษาได"อยLางเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ผู"เรียน ชุมชนและ
สถานการณ8ของสังคมยุคปYจจุบัน
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบวิธีการสอนโดยใช"สื่ออิเล็กทรอนิกส8ที่สอดคล"องกับผู"เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ครูผู"สอนมีความสามารถในการสร"างนวัตกรรมสื่อประเภทวิธีการในการออกแบบการเรียนการ
สอนที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ครูผู"สอนมีความรู"ความเข"าใจ และทักษะในการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล"องกับศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษที่ 21 เกิดทักษะด"านการเรียนรู"และ
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นวัตกรรม ได"แกL ความคิดริเริ่มสร"างสรรค8และนวัตกรรมการคิดอยLางมีวิจารณญาณและการแก"ปYญหา การสื่อสาร
และความรLวมมือ
5. ครูผู"สอนภาษาอังกฤษที่ผLานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับ
ภู มิ ภาค (Boot Camp) และครู ที่ เปX นเครื อขL าย มี ความรู" ความเข" าใจ การจั ดการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ
ตามแนวทางของ Boot Camp Turbo
6. ครูสามารถจั ดการเรียนรู"อยL างมี ประสิ ทธิภาพ สามารถสร"างนวัตกรรมที่ สL งผลให" นั กเรียน
เกิดทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะด"านการคิดสร"างสรรค8และนวัตกรรม
3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร"อยละ 100 ของครูที่เข"ารับการประชุมสามารถสร"างข"อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เรื่อง (Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
2. จำนวนผู"เรียนกลุLมเปÄาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"นที่ได"รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA Style ตั้งแตLร"อยละ 90 ขึ้นไป
3. ร"อยละ 100 ของครูที่เข"ารับการอบรมพัฒนาความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science”
4. จำนวนผู" เรียนกลุL มเปÄ าหมายในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต" นที่ ได" รับการพั ฒนาทั กษะด" าน
วิทยาการคำนวณตั้งแตLร"อยละ 90 ขึ้นไป
5. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ8 มี ฐานข" อมู ลครูเพศวิถี ศึ กษา
ในสังกัดที่ผLานการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน8
6. ร"อยละ 80 ครูเพศวิ ถี ศึ กษา มี ความรู"ความเข" าใจและสามารถจั ดทำแผนการจั ดการเรียนรู"
แบบ Active Learning และนำไปใช"ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู"ได"
7. ร"อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได"รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู" เพศวิ ถี ศึ กษาและทั กษะชี วิ ตแบบ Active Learning เพื่ อพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนรู" และ
แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน รวมทั้งให"นักเรียนได"มีความฉลาดรู"เรื่องสุขภาพ
8. ร"อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได"รLวมแลกเปลี่ยนเรียนรู"แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู" เพศวิ ถี ศึ กษาและทั กษะชี วิ ตแบบ Active Learning เพื่ อพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนรู" และแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
9. ครู ที่ ปฏิ บั ติ การสอนในโรงเรี ยนขนาดเล็ กและกลาง สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ8ที่สมัครใจเข"ารLวมการยกระดับความสามารถด"าน ICT ปâการศึกษา 2564 จำนวน 50 คน
จากโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง จำนวน 50 โรงเรียน ได"รับการพัฒนาทักษะด"าน ICT เพื่อยกระดับความสามารถ
และทักษะการใช"เครื่องมือสร"างเว็บไซต8และแอพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
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10. ครู ที่ ปฏิ บั ติ การสอนในโรงเรี ยนขนาดเล็ กและกลาง สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ที่สมัครใจเข"ารLวม สามารถออกแบบการเรียน และคิดค"นนวัตกรรมรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช"สื่ออิเล็กทรอนิกส8ได" ร"อยละ 80
11. ครูผู"สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 57 คน เข"ารLวมกิจกรรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
โดยกระบวนการเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู"ด"วยรูปแบบ PLC สังเกตการสอนในห"องเรียน
12. ร"อยละ 80 ของบุ คลากร ผู"บริหารและครูผู"สอน สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ8 สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ Active Learning โดยใช"กระบวนการวิจัยเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค8
13. นักเรียนร"อยละ 100 ได"รับการพัฒนาด"านการสLงเสริมนิสัยรักการอLานที่หลากหลาย
14. นักเรียนร"อยละ 100 ของนักเรียนตามเกณฑ8การทดสอบ PISA ได"รับการสLงเสริมและพัฒนาการ
รู"เรื่องการอLานตามแนว PISA
เชิงคุณภาพ
1. ครู มี ความรู" ความเข" าใจการสร" างข" อสอบวั ดสมรรถนะฉลาดรู" เรื่ อง (Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA อยูLในระดับดี
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีข"อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style
3. นั กเรียนของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุตรดิ ตถ8 ได" รับการพั ฒนา
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style
4. ครูมีความรู"ความเข"าใจการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ “Coding
& Computing Science” อยูLในระดับดี
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีข"อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science”
6. นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับการพัฒนาทักษะ
ด"านวิทยาการคำนวณ
7. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ8 มี ฐานข" อมู ลครูเพศวิถี ศึ กษา
ในสังกัดที่ผLานการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน8
8. ครู เพศวิ ถี ศึ กษามี ความรู" ความเข" าใจและสามารถจั ดทำแผนการจั ดการเรี ยนรู" แบบ Active
Learning และนำไปใช"ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู"ได"อยLางมีประสิทธิภาพ
9. สถานศึกษาในสังกัดได"รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู"
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพื่ อพั ฒนาการจัดการเรียนรู"และแนวทางการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน รวมทั้งให"นักเรียนได"มีความฉลาดรู"เรื่องสุขภาพ
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10. สถานศึกษาในสังกัดได"รLวมแลกเปลี่ยนเรียนรู"แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู"และแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียน
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช"เครื่องมือสร"างเว็บไซต8และแอพลิเคชั่นในการจัด
การเรียนการสอนได"อยLางมีประสิทธิภาพ
12. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบการใช"สื่อ
อิเล็กทรอนิกส8, คิดค"นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสามารถเขียนรายงานการใช"สื่อตามหลัก
วิชาการได"ถูกต"องและสามารถนำไปประยุกต8ใช"ในการจัดการเรียนการสอนได"อยLางมีประสิทธิภาพ
13. ครูผู"สอนภาษาอังกฤษที่ผLานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) และครูที่เปXนเครือขLายสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช"ในการสอนได"
อยLางเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และมีผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปXนแบบอยLางได"
14. ผู"บริหารโรงเรียนหรือหัวหน"างานวิชาการ และครูผู"สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน จำนวน 114 คน
เข" ารL วมกิ จกรรมพั ฒนาครู ภาษาอั งกฤษในระดั บภู มิ ภาคโดยกระบวนการเสวนาวิ ชาการ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู"
ด"วยรูปแบบ PLC สังเกตการสอนในห"องเรียน สามารถเปXนเครือขLายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวทางของ Boot Camp Turbo และดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได"ตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนของ Boot Camp Turbo
15. บุคลากร ผู"บริหารและครูผู"สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ Active Learning โดยใช"กระบวนการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค8ได"อยLางมีประสิทธิภาพ สLงผลตLอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและความก"าวหน"าทางวิชาชีพ
วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ
1. แบบรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
2. แบบประเมินผลการฝ¢กอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การทดสอบวัดความรู"และสมรรถนะตLางๆ ของผู"เรียน
3.5 กลุMมเป\าหมาย/ผู;ที่ได;รับประโยชน'
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จำนวน 57 แหLง
3. ผู"บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู"มีสLวนเกี่ยวข"อง
4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และสถานศึกษาในสังกัด
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม – กันยายน 2565
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6. วิธีการดำเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พั ฒ นาความสามารถครู ในด" านการสร" าง
ข"อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เรื่อง (Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ
“Coding & Computing Science”
3. ยกระดับทักษะการใช"เครื่องมือสร"าง
เว็บไซต8และแอพลิเคชัน เพื่อการประยุกต8ใช"
ในการจัดการเรียนการสอน
4. นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู" นวัตกรรม
การเรียนรู"ของครูสูLห"องเรียนยุค 4.0
5. การยกระดับทักษะการจัดการเรียนการ
สอน Online ที่สอดคล"องกับบริบทของ
สถานศึกษา
6. โรงเรียนแหLงนวัตกรสูLการสร"างสรรค8
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ Active
Learning
7. สLงเสริมนิสัยรักการอLานกิจกรรมห"องสมุด
และการรู"เรื่องการอLานตามแนวทาง PISA
7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ"วน) โดยขอถัวจLายทุกรายการ
แหลMงที่มา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
รวมงบประมาณ

จำนวน (บาท)
140,000.140,000.-
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แผนการใช;จMายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความสามารถครูในด;านการ
สร;างข;อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู;เรื่อง (Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
- คLาอาหารกลางวัน อาหารวLางและเครื่องดื่ม
5,700
ผู"เข"ารับการอบรม 57 คน (100บาทx57คนx1วัน)
วิทยากรและคณะทำงาน 13 คน (100บาทx13คนx1วัน)
1,300
- คLาเอกสารประกอบการประชุมประมาณ 100 หน"า
5,300
และเข"าเลLมเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60 ชุด
- คLาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน
7,200
ชั่วโมงละ 600 บาท (600x2คนx6 ชม.)
- คLาพาหนะวิทยากร
3,000
- คLาวัสดุประกอบการประชุม
500
- คLาที่พัก
2,000
รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 25,000 บาท
25,000
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร'ด;านวิทยาการคำนวณ “Coding &
Computing Science”
- คLาอาหารกลางวัน อาหารวLางและเครื่องดื่ม
5,700
ผู"เข"ารับการอบรม 57 คน (100บาทx57คนx1วัน)
วิทยากรและคณะทำงาน 13 คน (100บาทx13คนx1วัน)
1,300
5,300
- คLาเอกสารประกอบการประชุมประมาณ
100 หน"า และเข"าเลLมเอกสารประกอบการประชุม
จำนวน 60 ชุด
7,200
- คLาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท (600x2คนx6 ชม.)
3,000
- คLาพาหนะวิทยากร
500
- คLาวัสดุประกอบการประชุม
- คLาที่พัก
2,000
รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 25,000 บาท
25,000
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กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะการใช; เครื่องมือสร;าง
เว็บไซต'และแอพลิเคชัน เพื่อการประยุกต'
ใช;ในการจัดการเรียนการสอน
5,000
- คLาอาหารกลางวัน (100บาทx50คนx1มื้อ)
4,500
- คLาเอกสารประกอบการอบรม ใบงาน/ใบกิจกรรม
(50เลLมx90บาท)
750
- คLาเกียรติบัตร (50แผLนx15บาท)
รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 10,250 บาท
10,250
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู;
นวัตกรรมการเรียนรู;ของครูสูMห;องเรียนยุค 4.0
4,000
- คLาอาหารกลางวัน (100บาทx40คนx1มื้อ)
10,000
- คLาโลLรางวัล (10ชิ้นx1000บาท )
750
- คLาเกียรติบัตร (50แผLนx15บาท)
รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมที่ 4 จำนวน 14,750 บาท
14,750
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับทักษะการจัดการเรียน
การสอน Online ที่สอดคล;องกับบริบทของ
สถานศึกษา
9,000
- คLาเอกสารประกอบการจัดอบรม (ใบงาน/ใบ
กิจกรรม) (60บาทx150บาท)
6,000
- คLาโลLรางวัล (6ชิ้นx1,000บาท)
รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมที่ 5 จำนวน 15,000 บาท
15,000
กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนแห%งนวัตกรสู%การสร)างสรรคG
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู)แบบ Active Learning
- ค.าอาหารว.างและเครื่องดื่มกรรมการ (1มื้อx35บาท
8,750
x250คน)
- ค.าโล.รางวัล (30หน.วยx500บาท)
15,000
- ค.าน้ำมันเชื้อเพลิงในการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี
1,250
(Best Practice) ของ “โรงเรียนแห.งนวัตกรสู.
การสร`างสรรคaนวัตกรรม”
รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมที่ 6 จำนวน 25,000 บาท
25,000
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กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 7 สMงเสริมนิสัยรักการอMานกิจกรรม
ห;องสมุด และการรู;เรื่องการอMานตามแนวทาง PISA
- ค.าอาหาร อาหารว.างและเครื่องดื่ม การประชุม
20,400
พัฒนารูปแบบการส.งเสริมนิสัยรักการอ.าน และ
ห`องสมุดมีชีวิต และนิเทศ ติดตาม โครงการส.งเสริม
การอ.านตามรอยพระราชจริยวัตร (1วันx170x120คน)
- ค.าจัดการประกวดแข.งขันกิจกรรมส.งเสริมนิสัยรัก
4,600
การอ.าน ส.งเสริมการพัฒนาการรู`เรื่องการอ.านตาม
แนว PISA จำนวน 57 โรงเรียน
รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมที่ 7 จำนวน 25,000 บาท
25,000
รวมค%าใช)จ%ายทั้งสิ้น 140,000 บาท
75,250
64,750
8. การวิเคราะห'ความเสี่ยงของโครงการ
ปpจจัยความเสี่ยง
1. ระยะเวลาในการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได"รับการพัฒนาแล"ว บางรายอาจจะไมLนำความรู"ที่ได"รับไปใช"
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู"
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. บูรณาการนิเทศรLวมกับการนิเทศปกติ หรือการนิเทศโดยผLานการรายงานผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน
2. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา
3. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
4. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษาอยLางสม่ำเสมอ
5. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ผLานชLองทางที่หลากหลาย เชLน นิเทศออนไลน8, Sites Supervision เปXนต"น
ข;อมูลผู;รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1, 2 และ 6
ชื่อ-สกุล นางสาวสุทธิลักษณ8 ภูริชัยพัฒน8
E-mail address suttiluk@secondary39.go.th

โทรศัพท' 086-394-1915
โทรสาร 055-267234
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กิจกรรมที่ 3,4,5 และ 7
ชื่อ-สกุล นางสาวพชรณัท เกตุรัตน8
E-mail address phachanat39@esdc.go.th

โทรศัพท' 084-5026625
โทรสาร 055-267234
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โครงการสMงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร'ชาติ ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 และด"านการสร"างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปXนมิตรตLอสิ่งแวดล"อม
แผนแมMบทภายใต;ยุทธศาสตร'ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู"
แผนปฏิรูปประเทศด;านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนการศึกษาแหMงชาติ ยุทธศาสตร8การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัย และการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู"
และยุทธศาสตร8การจัดการศึกษาเพื่อสร"างเสริมคุณภาพชีวิตที่เปXนมิตรกับสิ่งแวดล"อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร8การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8
และยุทธศาสตร8การเติบโตที่เปXนมิตรกับสิ่งแวดล"อมเพื่อการพัฒนาอยLางยั่งยืน
นโยบายและจุดเน;นกระทรวง ศธ. ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
นโยบาย สพฐ. ด"านคุณภาพ และด"านประสิทธิภาพ
กลุMมงานที่รับผิดชอบ กลุLมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลเห็นความสำคัญของการศึกษาที่เปXนรากฐานการสร"างสังคมที่เข"มแข็ง มีคุณภาพและคุณธรรม
และยุท ธศาสตร8ชาติ 20 ปâ ด" านการพั ฒ นาและเสริมสร"างศั กยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย8 กำหนดให" คนไทย
ในอนาคตต"องเปXนมนุษย8ที่สมบูรณ8 มีความพร"อมทั้งกาย จิตใจ สติปYญญา สามารถเรียนรู"ได"ตลอดชีวิต มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สูLการเปXนคนไทยที่มีทักษะสูง เปXนนักนวัตกรรม นักคิดและผู"ประกอบการ บนฐานการรู"
คุณคLาความเปXนไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบตLอสังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยเน"นการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดชL ว งชี วิ ต และกำหนดให" มี ก ารปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู" ที่ ต อบสนองตL อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงพระราชกฤษฎีกาวLาด"วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ"านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให"สLวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปâ
โดยให"สอดคล"องกับยุทธศาสตร8 แผนแมLบทภายใต"ยุทธศาสตร8 แผนการปฏิรูปประเทศด"านตLางๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตLอรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"อง แผนแมLบท
ภายใต"ยุทธศาสตร8ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด"านการศึกษา กำหนดให"มีการพัฒนาเด็ก
ตั้ งแตL ระดั บ ปฐมวั ย ให" มี ส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี สมวั ย ทุ ก ด" าน โดยการปฏิ รูปกระบวนการเรียนรู"ที่
ตอบสนองตLอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู" มุLงเน"นการแก"ไขปYญหาในปYจจุบัน
และการเสริมสร"าง การยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู"ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู"
ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู"ที่ตอบสนองตLอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบ
การเรียนรู"ใหมL การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการ
เรียนรู"ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู"เรียนให"สามารถกำกับการเรียนรู"ที่เหมาะสมกับตนเองได"อยLางตLอเนื่อง แม"จะออกจาก
ระบบการศึกษาแล"ว ควบคูLกับการสLงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพุทธปYญญาให"เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร"างเสริม
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ศักยภาพผู"มีความสามารถพิเศษให"สามารถตLอยอดการประกอบอาชีพได"อยLางมั่นคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในฐานะที่เปXนสLวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน"าที่ประสาน สLงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสูLการปฏิบัติ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพด"านการศึกษา ตามบทบาทภารกิจด"านการศึกษารLวมกับหนLวยงานและภาคีเครือขLายในระดับพื้นที่
ซึ่งสอดคล"องกับแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปâ (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องที่ 3
การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัยและการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู" สอดคล"องกับจุดเน"นกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปâงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8และสอดคล"องกับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปâ (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 จากเหตุผลดังที่กลLาวมาข"างต"น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ8 จึงจัดทำโครงการสLงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค'
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู"ให"มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อขับเคลื่อนการน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูLการปฏิบัติที่ยั่งยืน
3. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ตามกฎกระทรวงการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพข"าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดให"มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
3. เป\าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิถตถ8 ได"รับการนิเทศ
ติดตาม ให" คำปรึกษา ชLวยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และนำ
นโยบายสูLการปฏิบัติได"ตามสภาพและบริบท
2. โรงเรียนในสังกัดที่เข"ารLวมกิจกรรมสามารถน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูLการ
ปฏิบัติได"อยLางมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนในสังกัด ได"รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให"มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)
1. โรงเรีย นในสั งกั ด มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พร"อ มรับ การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
2. โรงเรียนในสังกัดที่เข"ารLวมกิจกรรมสามารถน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูLการ
ปฏิบัติที่ยั่งยืน

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 113

3. โรงเรียนในสังกัด ได"รับการสLงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยLางตLอเนื่อง สLงผล
ตL อคุ ณ ภาพของผู" เรี ยนเปX นไปตามมาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และเปÄ าหมายที่ สถานศึ กษา ชุ มชน และ
หนLวยงานต"นสังกัดคาดหวังไว"
3.3 ผลที่คาดวMาจะเกิด
1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปXนไปตามที่สถานศึกษา ชุมชน และหนLวยงานต"นสังกัดคาดหวังไว"
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีผู"บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนที่สามารถเปXนแบบอยLางในการน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช"ในชีวิตได"อยLางยั่งยืน
3. โรงเรียนในสังกัด มีแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร"อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได"รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เปXนไปตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู"เรียนในสังกัด ได"รับการพัฒนาด"านคุณธรรม จริยธรรมและน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 500 คน
3. ผู" บริหารสถานศึ กษาและครูได" รับการพั ฒนาให" เปX นผู" นำการขั บเคลื่ อนโรงเรียนพั ฒนาด" าน
คุณธรรม จริยธรรมและน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิ ษณุ โลก อุตรดิตถ8มีรูปแบบและแนวทางในการ
สLงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทสLงผล
ตLอคุณภาพของผู"เรียนที่เปXนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรี ยน ในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ8 ได" รับการ
ประเมินการเปXนสถานศึกษาพอเพียงต"นแบบระดับเขตพื้นที่ และขยายผลการดำเนินงานเปXนศูนย8การเรียนรู"ฯ ในปâ
การศึกษา 2565
4. ผู"บริหาร ครู เปXนผู"นำ และเปXนแบบอยLางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู"เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู"เรียน
ให"มีคุณลักษณะอันพึงประสงค8
วิ ธี การ/เครื่ องมื อวั ดความสำเร็ จ การนิ เทศ กำกั บ ติ ดตามและรายงานผล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน
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3.5 กลุMมเป\าหมาย/ผู;ที่ได;รับประโยชน' โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ8
4. พื้นที่การดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม - กันยายน 2565
6. วิธีดำเนินการ
กิจกรรม
1. การสMงเสริมและพั ฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษา (พหุปpญญา)
2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2.1 นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา
2.2 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนมาตรฐานสากล
3. พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.1 ประชุมคณะกรรมการ
3.2 ประชุมขับเคลื่อนให"แกLโรงเรียน
กลุLมเปÄาหมาย
4. เตรียมความพร;อมและขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูMสถานศึกษา
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
- จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน
(13ชุดx 50บาท)
5.2 การสื่อสารสร"างความเข"าใจให"กับ
สถานศึกษาในสังกัดในการดำเนินการตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561 และการประเมินคุณภาพภายนอก

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม
5.3 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรับ
รางวัล IQA AWARD ประจำปâการศึกษา 2563
- เอกสารประกอบการดำเนินงาน (13ชุดx50บาท)
5.4 การนิเทศ กำกับติดตาม ให"คำปรึกษา
ชLวยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
ในสังกัด
5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินการสLงเสริม
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
6. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูล
ฝอยภายในสถานศึกษา เพื่อมุLงสูLการเปXนโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School)
6.2 คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เปXนเลิศ
(Best Practice)
7. ยกระดับคุณภาพห;องเรียนนMาอยูM การเรียนรู;
ก;าวไกล วิถีใหมM New Normal
7.1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ8 การประเมินโครงการฯ เพื่อให"
สอดรับกับสถานการณ8ปYจจุบัน
7.2 อบรมยกระดับคุณภาพห"องเรียนนLาอยูL
การเรียนรู"ก"าวไกล วิถีใหมL New Normal
ด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล
7.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน
7.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและ
สร"างขวัญกำลังใจ
กิจกรรมที่ 8 การขับเคลื่อน การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม
8.1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
8.2 ประชุม สรุปผล และรายงานผล
การดำเนินงานขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห"าพันบาทถ"วน) โดยขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ
แหลMงที่มา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมงบประมาณ

จำนวน (บาท)
275,000.275,000.-

แผนการใช;จMายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสMงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
(พหุปpญญา)
- คLาวิทยากร
- คLาเอกสาร
- คLาจ"างเหมาดำเนินการตLาง ๆ
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 35,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2.1 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา (2 ครั้ง)
- คLาเบี้ยเลี้ยง
- คLาที่พัก
- คLาน้ำมันเชื้อเพลิง
- คLาจ"างเหมาดำเนินการตLาง ๆ
- คLาวัสดุ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

28,800
5,000
33,800

15,000
2,000
20,000
2,800
1,500

1,200
1,200

15,000
2,000
20,000
2,800
1,500
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กิจกรรม
ไตรมาส 1
2.2 การนิเทศติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล
เบี้ยเลี้ยงการนิเทศติดตาม (4คนx5วันx240บาท)
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 87,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.1 ประชุมคณะกรรมการ (15 คน)
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx10คน)
- คLาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx10คน)
- คLาเอกสารคูLมือการประเมิน
3.2 ประชุมขับเคลื่อนให"แกLโรงเรียนในเปÄาหมาย
ประมาณ 20 โรงเรียน จำนวนคนประมาณ 80 คน
โรงเรียนละ 3 คน คณะทำงาน 20 คน
- คLาตอบแทนวิทยากร (3คนx1,200บาทx1ชม.)
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx75คน)
- คLาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx75คน)
- ชุดเอกสารแนวทางในการฝ¢กเขียนรายงาน
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 25,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร;อมและขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูMสถานศึกษา
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 4 จำนวน 25,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.1 การสังเคราะห8ผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
- จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน (13ชุดx 50บาท)
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x มื้อละ 35 บ. X 8 คน)
- คLาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 บ. X 8 คน)
5.2 การสื่อสารสร"างความเข"าใจให"กับสถานศึกษา
ในสังกัดในการดำเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ
การประเมินคุณภาพภายนอก

ไตรมาส 2

41,300

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
4,800
46,100

700
1,000
1,000

3,600
5,250
7,500
5,950
25,000
15,000

10,000

15,000

10,000

650
560
800
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กิจกรรม
ไตรมาส 1
- คLาเบี้ยเลี้ยง (3คนx240บาทx9วัน)
- คLาน้ำมันเชื้อเพลิง
- เอกสารประกอบการดำเนินงาน
(70ชุดx50บาท)
5.3 การนิเทศ กำกับติดตาม ให"คำปรึกษา
ชLวยเหลือและแนะนำ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษาในสังกัด
5.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินการสLงเสริมและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
- จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน
(11ชุดx 80บาท)
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม
(2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 9 คน)
- คLาอาหารกลางวัน
(1 มื้อ x มื้อละ 100 บ. X 9คน)
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 5 จำนวน 27,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในสถานศึกษา เพื่อมุLงสูLการเปXนโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School)
- คLาอาหารกลางวัน อาหารวLางและเครื่องดื่ม
จำนวน 65 คน (100บาทx65คนx1วัน)
- คLาเอกสารประกอบการประชุม และเข"าเลLม
เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60 ชุด
- คLาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท (600x2คนx6ชม.)
- คLาพาหนะวิทยากร
- คLาวัสดุประกอบการประชุม
- คLาที่พัก

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
6,480

ไตรมาส 4

3,500
13,580

800
630

27,000

6,500
4,800
7,200
3,000
2,000
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กิจกรรม
ไตรมาส 1
6.2 คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เปXนเลิศ
(Best Practice)
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 6 จำนวน 25,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 ยกระดับคุณภาพห;องเรียนนMาอยูM
การเรียนรู;ก;าวไกล วิถีใหมM New Normal
7.1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ8การประเมินโครงการฯ เพื่อให"สอดรับ
กับสถานการณ8ปYจจุบัน
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx15คน)
- คLาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx15คน)
- จัดทำคูLมือแนวทาง/หลักเกณฑ8การดำเนินงาน
โครงการยกระดับคุณภาพห"องเรียนนLาอยูL
การเรียนรู"ก"าวไกล วิถีใหมL New Normal
ปâการศึกษา 2564 (15เลLมx100บาท)
7.2 อบรมยกระดับคุณภาพห"องเรียนนLาอยูL
การเรียนรู"ก"าวไกล วิถีใหมL New Normal
ด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล
7.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
7.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและ
สร"างขวัญกำลังใจ
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx15คน)
- คLาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx15คน)
- มอบรางวัลผลการดำเนินงาน และผลการประเมินให"กับ
สถานศึกษา เกียรติบัตร (60ใบx15บาท) โลLรางวัล
(9อันx1,500บาท) (ใช"งบประมาณสำนักงาน)
- เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการฯ
(5เลLมx200บาท)
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 7 จำนวน 25,000 บาท
กิจกรรมที่ 8 การขับเคลื่อน การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
1,500

ไตรมาส 4

25,000

1,050
1,500
1,500

17,400

1,050
1,500

1,000
4,050

17,400

3,550
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กิจกรรม
ไตรมาส 1
8.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
-คLาตอบแทนอื่น ๆ (คLาเบี้ยการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.)
คLาพาหนะ (2คนx500บาทx2เที่ยว)
คLาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx21คน)
คLาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx21คน)
8.2 ประชุม สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
รวมคMาใช;จMายกิจกรรมที่ 8 จำนวน 25,600 บาท
รวมคMาใช;จMายทั้งสิ้น 275,000 บาท

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

9,250

9,250

1,720
630
900

1,720
630
900

ไตรมาส 4

600
12,500
149,850

13,100
120,400

4,750

7. การวิเคราะห'ความเสี่ยงของโครงการ
ปpจจัยความเสี่ยง
การดำเนินงานตามชLวงระยะเวลาที่กำหนด อาจมีการปรับเปลี่ยนอันเนื่องมาจากสาเหตุการมีภารกิจ
เรLงดLวนจากหนLวยงานต"นสังกัด ที่ทำให"การดำเนินงานไมLเปXนไปตามเปÄาหมายและกำหนดการตามระยะเวลา
ที่กำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เตรียมการวางแผนบูรณาการในการดำเนินงานรLวมกับโครงการอื่น ๆ ที่สอดคล"องและสัมพันธ8กัน
ข;อมูลผู;รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1,3 และ 8
ชื่อ-สกุล นางสาวสุทธิลักษณ8 ภูริชัยพัฒน8
E-mail address suttiluk@secondary39.go.th

โทรศัพท8 086-3941915
โทรสาร 055-267234

กิจกรรมที่ 2 และ 7
ชื่อ-สกุล นางวราภรณ8 สนสกล
E-mail address sonsagol@yahoo.com

โทรศัพท' 089-6444992
โทรสาร 055-267234

กิจกรรมที่ 4
ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชนิฏฐา พุLมชุLม
E-mail address natchanittha@gmail.com

โทรศัพท' 081-9510494
โทรสาร 055-267234
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กิจกรรมที่ 5
ชื่อ-สกุล นายกฤษฎา พรหมอินทร8
E-mail address crez19idea@gmail.com

โทรศัพท' 081-5333716
โทรสาร 055-267234

กิจกรรมที่ 6
ชื่อ-สกุล นายพรรณชัย ใบศรี
E-mail address ae_ae_a@hotmail.com

โทรศัพท' 063-4615365
โทรสาร 055-267234
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร:ชาติ ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8
แผนแม?บทภายใตBยุทธศาสตร:ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู"
แผนปฏิรูปประเทศดBานการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนการศึกษาแห?งชาติ ยุทธศาสตร8การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัย และการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู"
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8
นโยบายและจุดเนBนกระทรวง ศธ. ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
การสLงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านคุณภาพ
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชLวงวัย
กลุ?มงานที่รับผิดชอบ กลุLมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวLาด"วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ"านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก"ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให"สLวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป^ โดยให"สอดคล"องกับ
ยุทธศาสตร8 แผนแมLบทภายใต"ยุทธศาสตร8 แผนการปฏิรูปประเทศด"านตLาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหLงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตLอรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"อง ประกอบกับแผนยLอยของ
แผนแมLบทภายใต"ยุทธศาสตร8ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู" มุLงเน"นการแก"ไขปcญหาในปcจจุบัน และ
การเสริมสร"าง การยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู"ทั้งในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การเรีย นรู"ต ลอดชี วิต โดยการพั ฒ นาระบบการเรีย นรู"ที่ ต อบสนองตL อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21
มีการออกแบบระบบการเรียนรู"ใหมL การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
และการพัฒนาระบบการเรียนรู"ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู"เรียนให"สามารถกำกับการเรียนรู"ที่เหมาะสมกับตนเอง
ได"อยLางตLอเนื่อง แม"จะออกจากระบบการศึกษาแล"ว ควบคูLกับการสLงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปcญญา
ให"เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร"างเสริมศักยภาพผู"มีความสามารถพิเศษให"สามารถตLอยอดการประกอบ
อาชีพได"อยLางมั่นคง
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุ โลก อุตรดิตถ8 ในฐานะที่เปfนสLวนราชการในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน"าที่ประสาน สLงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสูLการปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพด"าน
การศึกษาของพื้นที่ ตามบทบาท ภารกิจด"านการศึกษาในพื้นที่รLวมกับหนLวยงานและภาคีเครือขLายในระดับ
พื้ น ที่ ซึ่ ง สอดคล" อ งกั บ แผน ระดั บ 3 แผน ป ฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ป^ (พ .ศ. 2563-2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัยและการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู" และ
สอดคล"องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป^ (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 จากเหตุผลดังกลLาวที่กลLาวมาข"างต"น
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู" โดยพัฒนาผู"เรียนเปfนบุคคลแหLงการ
เรียนรู" คิดริเริ่ม สร"างสรรค8นวัตกรรม มีความรู" มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผู"เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และการเปf น พลเมื อง พลโลกที่ ดี พร"อมก" าวสูL สากล ตลอดจนผู" บ ริห าร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปfนบุคคลแหLงการเรียนรู" ได"รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค:
1. เพื่ อให" ผู"บริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึกษาได"รับการพั ฒ นาตามจุดมุLงหมาย และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล"องกับทักษะที่จำเปfนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุLนทางด"านความคิด สามารถทำงาน
รLวมกับผู"อื่นได" ภายใต"สังคมที่เปfนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู"เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได" และได"รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะอาชีพที่สอดคล"องกับความต"องการของ
ประเทศ สามารถดำรงชีวิตอยLางมีความสุขทั้งด"านรLางกายและจิตใจ
2. เพื่อให"บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
ได"รับการพัฒนาให"มีความรู"และทักษะนำไปสูLการปฏิบัติอยLางมืออาชีพ
3. เพื่อให"ผู"บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปfนบุคคลแหLงการเรียนรู" ได"รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิ ช าชี พ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ ง มี จ รรยาบรรณตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
ให"มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป\าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได"รับการพัฒนาตามจุดมุLงหมาย และมีทักษะความสามารถ
ที่สอดคล"องกับทักษะที่จำเปfนในศตวรรษที่ 21
2. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับ
การพัฒนาให"มีความรู"และทักษะนำไปสูLการปฏิบัติอยLางมืออาชีพ
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 เชิงผลลัพธ: (Outcome)
1. ผู&บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป9นบุคคลแห;งการเรียนรู& ได&รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. สถานศึกษาในสังกัด มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาได&มาตรฐาน
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3.3 ผลที่คาดว?าจะเกิด

1. ผู&บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป9นบุคคลแห;งการเรียนรู& ได&รับการส;งเสริมสมรรถนะ
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. นักเรียนในสังกัด มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาได&มาตรฐาน

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร"อยละ 100 ของผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได"รับการพัฒนาตามจุดมุLงหมาย
และมีทักษะความสามารถที่สอดคล"องกับทักษะที่จำเปfนในศตวรรษที่ 21
2. ร"อยละ 100 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับการพัฒนาให"มีความรูต" ามมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
1. ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได"รับการพัฒนาตามจุดมุLงหมาย และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล"องกับทักษะที่จำเปfนในศตวรรษที่ 21
2. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
ได"รับการพัฒนาให"มีความรู"ตามมาตรฐาน
วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ นิเทศติดตามประเมินผล/แบบสอบถาม, แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
3.5 กลุ?มเป\าหมาย/ผูBที่ไดBรับประโยชน: ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือน ตุลาคม ป^ 2564 – เดือน กันยายน ป^ 2565
6. วิธีการดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรม
1. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูI

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทางวิชาการ ผูIบริหารสถานศึกษา

2.การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขIาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา
3. อบรมสั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านของบุ ค ลากรใน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก
อุตรดิตถY
4. พั ฒ นาคุณ ภาพครูดIานการจัดการเรียนการสอน
วิทยฐานะ ส[งเสริมสนับสนุนใหIบุคลากรของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถY
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กิจกรรม
5. เชิด ชูเกียรติค รูและบุ ค ลากรทางการศึกษา และ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหนIาที่
6.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดIวย

กระบวนการสรIางชุมชนการเรียนรูIทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)

7.ขับเคลื่อนศูนยYพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปqน
เลิศ (Human Capital Excellence center : HCEC)

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 340,000 บาท (สามแสนสีห่ มื่นบาทถ"วน) โดยขอถัวจLายทุกรายการ
แหล?งที่มา
จำนวน (บาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ8
340,000
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมงบประมาณ
340,000
แผนการใชBจ?ายงบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูIทางวิชาการ ผูIบริหารสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ขIาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
30,000

-

20,000

กิจกรรมที่ 3 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร

-

50,000

20,000

-

30,000

-

30,000

30,000

สอนวิทยฐานะ ส[งเสริมสนับสนุนใหIบุคลากรของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถY

10,000

-

-

10,000

กิจกรรมที่ 5 เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

10,000

-

10,000

10,000

10,000

10,000

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก
อุตรดิตถY

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูดIานการจัดการเรียนการ

และประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหนIาที่

-

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดIวย
กระบวนการสรIางชุมชนการเรียนรูIทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)

20,000
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กิจกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 7 ขับเคลื่อนศูนยYพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเปqนเลิศ (Human Capital Excellence center :
HCEC)

รวมทั้งสิ้น

ขBอมูลผูBรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นางปาริตา ศรีวิชา
E-mail address : rung9467@gmail.com

10,000
130,000

10,000
10,000

10,000

10,000

80,000

120,000

โทรศัพท: 06-2919-3656
โทรสาร 0 5526 7234
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ยุทธศาสตร:ชาติ ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8
แผนแม?บทภายใตBยุทธศาสตร:ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศดBานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให"มีคุณภาพมาตรฐาน
แผนการศึกษาแห?งชาติ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8
นโยบายและจุดเนBนกระทรวง ศธ. ปR 65 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านประสิทธิภาพ
กลุ?มงานที่รับผิดชอบ กลุLมบริหารงานบุคคล
1. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลเปfนหัวใจสำคัญ ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ8 ไปสูLเปÄาหมายการดำเนินงาน
ให"บรรลุผลสำเร็จ ตอบสนองตLอนโยบายตLาง ๆ ซึ่งในการบริหารงานบุคคล ต"องมีการวางแผนอัตรากำลังที่ดี
ดำเนินการสรรหาคนที่มีความรู"ความสามารถมีคุณภาพ เข"ามาดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจงานในแตLละสLวนของ
สถานศึ กษาและสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาให" เพี ยงพอ นอกจากนั้ นยั งต" องพั ฒนาความรู"ความสามารถ
เพิ่มศักยภาพบุคคล สLงเสริมวิชาชีพ การสร"างขวัญกำลังใจ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปfนสิ่งมีชีวิตมีสติปcญญา
มีความละเอียดอLอน และมีศักยภาพสูง หากสามารถดึงศักยภาพออกมาใช"ได" องค8กรนั้ นก็จะเข"มแข็งและมี
ความสำเร็จอยLางดีเยี่ยม
การดำเนินงานบุคคลในแตLละภารกิจงานไมLวLาจะเปfนงานอัตรากำลัง งานสรรหา บรรจุและแตLงตั้ง
งานเลื่อนเงินเดือน งานเลื่อนวิทยฐานะ งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ8 ในการดำเนินงานทุ กงานต"องยึด
หลักเกณฑ8 ระเบียบ แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อความถูกต"อง โปรLงใส และตรวจสอบได" ซึ่งในบางงาน
มีกระบวนการขั้นตอนซับซ"อน มีข"อมูลคLอนข"างมาก และต"องระมัดระวังในการเผยแพรLข"อมูล ต"องให"บริการ
ที่ รวดเร็ วทั นตามกำหนดเวลา ดั งนั้ น เพื่ อพั ฒ นาการบริ หารงานบุ คคลของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีประสิทธิภาพ มีระบบ ถูกต"อง โปรLงใส เปfนธรรม และตรวจสอบได" เพื่อปÄองกัน
การเข"าใจคลาดเคลื่อนของผู"มีสLวนได"สLวนเสียในการให"บริการงาน บุคลากรมีความเข"าใจกระบวนการ ให"บริการ
ได" อยL างสะดวกรวดเร็ วยิ่ งขึ้ น และสอดรั บ กั บ นโยบายของหนL วยงานต" น สั งกั ด จึ งจั ด ทำโครงการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุ โลก อุตรดิตถ8 เพื่อให"การ
ดำเนินงานของกลุLมบริหารงานบุคคลมีระบบยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุLม การปฏิบัติงาน
ในรูปแบบใหมLวิถีใหมLวิถีคุณภาพ การนำนวัตกรรมมาชLวยพัฒนาการดำเนินงานและการให"บริการงานได"อยLางมี
ประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค:
1. เพื่ อเสริม สร"างความรู" ความเข" าใจ บทบาทหน" าที่ และภารกิ จในการจั ด ทำข" อมู ลอั ต รากำลั ง
ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อให"สถานศึกษาในสังกัดมีอัตรากำลังข"าราชการครูที่พอเพียงกับจำนวนนักเรียน ห"องเรียนและ
ตามเกณฑ8ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3. เพื่อบริหารอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทาสงการศึกษา ให"เหมาะสมกับสภาพอัตรา
กำลังของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8
4. เพื่ อพั ฒ น าข" อ มู ลสารสน เท ศ ข" อ มู ลท ะเบี ยน ป ระวั ติ ข" า ราชการครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษา และข"อมูลอื่น ๆ ด"านการบริหารงานบุคคลสามารถนำฐานข"อมูลไปใช"ในการพัฒนาองค8กร
ให"เกิดประสิทธิภาพตLอไป
5. เพื่อสรรหาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนอัตรากำลังที่วLางในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนให"ตรงกับความ
จำเปf น และความต" อ งการของสถานศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา
ที่ขาดแคลนอัตรากำลัง และสรรหาฯ บุคลากรที่มีความรู"ความสามารถให"ดำรงตำแหนLงในระดับที่สูงขึ้น เปfนไป
ตามหลักเกณฑ8และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
6. เพื่อสรรหาพนักงานราชการ ครูอัตราจ"าง ลูกจ"างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือนของข"าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจ"างประจำ ให"เปfนไปตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข"อง
8. เพื่อพัฒนาจัดระบบการเลื่อนเงินเดือนเปfนไปอยLางมีมาตรฐาน ถูกต"อง โปรLงใส เปfนธรรม และ
สามารถตรวจสอบได"
9. เพื่อสLงเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ สร"างขวัญกำลังใจให"ครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุLมบริหารงานบุคคล สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ8
3. เป\าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. มีแผนอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จำนวน 57 โรงเรียน
2. จัดทำข"อมูลสารสนเทศ ข"อมูลทะเบียนประวัติ และพื้นฐานด"านการบริหารงานบุคคลอื่นๆ
ด"านการบริหารงานบุคคล ไปใช"ในการพัฒนาองค8กรให"เกิดประสิทธิภาพตLอไป
3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ"างชั่วคราวทุกตำแหนLงที่ได"รับจัดสรร
ทั้งกระบวนการสรรหา การเกลีย่ อัตรากำลัง จำนวน 57 โรงเรียน
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4. สามารถจัดทำข"อมู ลทะเบี ยนประวัติข"าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาได" ตาม
กำหนดเวลาและทันตLอการความต"องของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. สามารถดำเนินการจัดทำข"อมูลการย"ายข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทดแทน
อัตรากำลังที่วLางในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
6. โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนของข"าราชการครู
บุ คลากรทางการศึ กษา พนั กงานราชการ และลู กจ"างประจำ ให" ได" ม าตรฐานเปf น ไปตามกฎ ก.ค.ศ. และ
ระเบียบที่เกี่ยวข"อง
7. ข"าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะเพิ่มขึ้นทุกราย
8. พัฒนาบุคลากรกลุLมบริหารงานบุคคลให"มีความรู"ความสามารถเพิ่มขึ้นทุกคน
3.2 เชิงผลลัพธ:(Outcome)
1. สามารถวางแผนอั ต รากำลั งข" าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
เพื่อบริหารจัดการศึกษาได"อยLางมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบฐานข"อมูลสารสนเทศ ข"อมูลทะเบียนประวัติข"าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และข"อมูลพื้นฐานด"านการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ที่มีประสิทธิภาพ
3. สามารถบริ ห ารอั ต รากำลั ง พนั ก งานราชการและลู ก จ" า งชั่ ว คราวสั งกั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกตำแหนLงที่ได"รับการจัดสรร เปfนไปอยLางมีประสิทธิภาพ
4. สามารถดำเนินการบริหารอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให"เกิดประโยชน8สูงสุด และเปfนไปตามหลักเกณฑ8ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5. การเลื่อนเงินเดือนเปfนไปอยLางมีระบบ โปรLงใส เปfนธรรม และสามารถตรวจสอบได"
6. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ8 ว 17, ว.21 และ ว.PA
7. บุ คลากรกลุLมบริห ารงานบุ คคลที่ ได"รับ การพั ฒ นา สามารถนำความรู"มาปรับ ใช"ในการ
ดำเนินงานได"อยLางมีประสิทธิภาพ
3.3 ผลที่คาดว?าจะเกิด
1. มีการวางแผนอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให"เหมาะสม
สอดคล"องกับการจัดการศึกษาให"ครูครบตามเกณฑ8 และให"มีข"าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยLางมีคุณภาพ
2. มีการพัฒนาข"อมูลสารสนเทศ ข"อมูลทะเบียนประวัติข"าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และข"อมูลอื่น ๆ ด"านการบริหารงานบุคคล สามารถนำฐานข"อมูลไปใช"ในการพัฒนาองค8กรให"เกิดประสิทธิภาพตLอไป
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3. มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ"างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปfนไปอยLางมีระบบ เหมาะสม มีความคลLองตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน8สูงสุดตLอทางราชการ
4. มีการพัฒนางานด"านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ชLวยพัฒนางานด"านตLาง ๆ
ในเขตพื้นที่การศึกษาชLวยสLงเสริมให"ขวัญกำลังใจข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละสLงเสริมให"มีการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยLางมีมาตรฐานแหLงวิชาชีพ
5. มี ฐานข" อ มู ล ของข" าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเปf น ระบบ ถู ก ต" อ ง สะดวก
รวดเร็วตLอการค"นหา และการนำมาใช"ตLอไป
6. มี ข"อมู ลความต" องการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียน เพื่ อใช"ในการบริห าร
อัตรากำลัง
7. มีการดำเนินการสรรหาและบรรจุแตLงตั้งได"อยLางยุติธรรม โปรLงใส ตรวจสอบได" ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการบริหารบ"านเมืองที่ดี
8. โรงเรียนมีความรู"ความเข"าใจในการดำเนิ นการเลื่อนเงินเดือนผู"บริหาร ข"าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ"างประจำ ตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข"อง
9. การเลื่อนเงินเดือนเปfนไปอยLางมีระบบ โปรLงใส เปfนธรรม และสามารถตรวจสอบได"
10. การเลื่อนวิทยาฐานะของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปfนไปอยLางมีระบบ
รวดเร็ว และถูกต"อง
11. บุคลากรกลุLมบริหารงานบุคคลได"รับการพัฒนาประสบการณ8ความรู"ความสามารถ และ
สามารถนำมาปรับใช"ในการดำเนินงานได"อยLางมีประสิทธิภาพ
3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1. มีข"อมูลวางแผนอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จำนวน 57 โรงเรียน โดยสามารถจัดการเรียนการ
สอนครบทุกห"อง และตรงวิชาเอก
2. จัดทำข"อมูลสารสนเทศ ข"อมูลทะเบียนประวัติ และพื้นฐานด"านการบริหารงานบุคคลอื่นๆ
ด"านการบริหารงานบุคคล ไปใช"ในการพัฒนาองค8กรให"เกิดประสิทธิภาพตLอไป ดังนี้
3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ"างชั่วคราวทุกตำแหนLงที่ได"รับจัดสรร
ทั้งกระบวนการสรรหา การเกลี่ยอัตรากำลัง จำนวน 57 โรงเรียน
4. สามารถจัดทำข"อมู ลทะเบี ยนประวัติข"าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาได" ตาม
กำหนดเวลาและทันตLอการความต"องของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. สามารถดำเนินการจัดทำข"อมูลการย"ายข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อไป
ทดแทนอัตรากำลังที่วLางในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
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6. สามารถจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการด"านตLาง ๆ ในการบริหารงานบุคคลได"เกิด
ประสิทธิภาพ สำเร็จลุลLวงไปด"วยดีในทุกขั้นตอน
7. โรงเรียนในสังกัด 57 โรงเรียนดำเนินการเลื่อนเงินเดือนอยLางถูกต"อง และเปfนไปตามกฎ
ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข"อง
8. ข"าราชการครูผLานการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะทุกราย
9. ร"อยละ 90 ของผู"รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคล
เชิงคุณภาพ
1. สามารถวางแผนอั ต รากำลั งข" าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
นำข"อมูลไปใช"เพื่อบริหารจัดการศึกษาได"อยLางมีประสิทธิภาพ
2. มี ร ะบบฐานข" อ มู ล สารสนเทศ ข" อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ ข" า ราชการครู แ ละบุ ค ลาการ
ทางการศึกษา และข"อมูลพื้นฐานด"านการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ
3. สามารถบริ ห ารอั ต รากำลั ง พนั ก งานราชการและลู ก จ" า งชั่ ว คราวสั งกั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกตำแหนLงที่ได"รับการจัดสรร เปfนไปอยLางมีประสิทธิภาพ
4. สามารถดำเนินการบริหารอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให"เกิดประโยชน8สูงสุด และเปfนไปตามหลักเกณฑ8ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5. โรงเรียนมีความรู"ความเข"าใจในการจัดทำการเลื่อนเงินเดือนได"อยLางถูกต"อง และเปfนไป
ตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข"อง
6. การเลื่อนเงินเดือนเปfนไปอยLางมีระบบ โปรLงใส เปfนธรรม และสามารถตรวจสอบได"
7. การเลื่อนวิทยฐานะเปfนไปตามหลักเกณฑ8 รวดเร็ว ถูกต"อง
8. บุ ค ลากรกลุL ม บริ ห ารงานบุ ค คลได" รับ การพั ฒ นา มี ค วามรู" และประสบการณ8 เพิ่ ม ขึ้ น
สามารถนำมาพัฒนาการดำเนินงานได"อยLางมีประสิทธิภาพ
3.5 กลุ?มเป\าหมาย/ผูBที่ไดBรับประโยชน:
ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหนLง ลูกจ"างประจำ พนักงานราชการ และ
อัตราจ"างชั่วคราว
4. พื้นที่การดำเนินการ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และโรงเรียนในสังกัด จังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ8
2. หนLวยงานราชการอื่น และสถานประกอบการอื่น ๆ
5. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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6. วิธีการดำเนินการ
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ส?งเสริมพัฒนาการวางแผน
อัตรากำลังของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่
(นางสาววิภา เทียนขาว)

1.1 บริหารอัตรากำลังข"าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ อัตราจ"างชั่วคราว

2. ส?งเสริมการสรรหา คัดเลือก
บรรจุและแต?งตั้งขBาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(นางเตือนใจ พรมมี นางกาญจนา
รัตนชัยพิพัฒนY และนางสาววิภา
เทียนขาว)

2.1 การสรรหาข"าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหนLงผู"บริหารสถานศึกษา
2.2 การสรรหาข"าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน[งครูผูIสอน (จำนวน 2 รอบ)

2.3 การสรรหาข"าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหนLง บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2),
(1) พนักงานราชการ และอัตรา
จIางชั่วคราว ทุกตำแหน[ง

3. พัฒนามาตรฐานทะเบียน
ประวัติอิเล็กทรอนิกส: และ
บริการเอกสารออนไลน:
(เตือนใจ พรมมี)

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 133

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. พัฒนามาตรฐานการจัดทำ
บัตรประจำตัวขBาราชการ
ลูกจBางประจำ พนักงาน
ราชการ และขBาราชการ
บำนาญ (นางเตือนใจ พรมมี)
5. เพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อน
เงินเดือน
(น.ส.อรสิณียาพY ศรีสองเมือง และ
นางปาริตา ศรีวิชา)

5.1 พัฒนาคุณภาพการ
ดำเนินการเลื่อนเงินเดือน
5.2 พัฒนามาตรฐานการเลื่อน
เงินเดือน
6. ส?งเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีด
ความสามารถ สรBางขวัญ
กำลังใจใหBครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
อLานผลงานด"านที่ 3 ผลงาน
ทางวิชาการของข"าราชการครู
ที่จะมีและเลื่อนวิทยฐานะให"สูงขึ้น
6.2 การเสนอขอเครื่องราช
อิสรยาภรณ8ประจำป^ 2565
7. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล
7.1 จัดประชุมให"ความรู"
ข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผLานระบบออนไลน8
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ไตรมาสที่ 1

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.ส$งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรกลุ$มบริหารงานบุคคล
8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุLมบริหารงานบุคคล

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก"าพันบาทถ"วน) และสำรองรอจัดสรร
เพิ่มเติม จำนวน 29,000 บาท (สองหมื่นเก"าพันบาทถ"วน) โดยขอถัวจLายทุกรายการ
แหล?งที่มา

จำนวน (บาท)

สำรองรอจัดสรรเพิ่ม
จำนวน (บาท)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8

100,000 -

29,000 -

รวมงบประมาณ

100,000 -

29,000 -

แผนการใชBจ?ายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. ส?งเสริมพัฒนาการวางแผนอัตรากำลังของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ (น.ส.วิภา เทียนขาว)
1.1 บริหารอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ"างชั่วคราว
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม (10มื้อxมื้อละ35บาทx12คน)
800
600
1,400
1,400
- คLาอาหารกลางวัน (4มื้อxมื้อละ80บาทx12คน)
960
960
960
960
- คLาวัสดุ อุปกรณ8 และอื่นๆ ในการจัดประชุม
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 1 = 8,040 บาท
1,760
1,560
2,360
2,360
2. ส?งเสริมการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต?งตั้ง
ขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 การสรรหาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหนLงผู"บริหารสถานศึกษา (นางเตือนใจ พรมมี)
- คLาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200x2x2) (420x2x2)
1,240
1,240
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม (6มื้อxมื้อละ35บาทx14คน)
980
980
980
- คLาอาหารกลางวัน (2มื้อxมื้อละ80บาทx14คน)
1,120
1,120
แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 135

กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- คLาอาหารเย็น (2มื้อxมื้อละ80บาทx14คน)
1,120
1,120
- คLาวัสดุ อุปกรณ8 และอื่นๆ ในการจัดประชุม
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 2.1 = 9,900 บาท 2,100
1,120
2,220
4,460
2.2 การสรรหาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหนLงครูผู"สอน (2 รอบ) (นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒนY)
- คLาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200x3x2) (420x2x2)
1,440
1,440
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม (10 ครั้งxมื้อละ35บาทx14คน)
3,000
1,900
- คLาอาหารกลางวัน (4 มื้อxมื้อละ 80 บาทx 14 คน)
2,240
2,240
- คLาอาหารเย็น (2 มื้อ x มื้อละ 80 บาท x 14 คน)
1,120
1,120
- คLาวัสดุ อุปกรณ8 และอื่นๆ ในการจัดประชุม
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 2.2 = 14,500 บาท
7,800
6,700
2.3 การสรรหาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหนLง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2),
(1) พนักงานราชการ และอัตราจ"างชั่วคราวทุกตำแหนLง
(นางเตือนใจ พรมมี)

- คLาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200x2)(420x2)
- คLาอาหารและเครื่องดื่ม (6มื้อxมื้อละ35บาทx15คน)
- คLาอาหารกลางวัน (3มื้อxมื้อละ80บาทx15คน)
- คLาวัสดุ อุปกรณ8 และอื่นๆ ในการจัดประชุม
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 2.3 = 7,990 บาท
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 2 = 32,390 บาท
3. พัฒนามาตรฐานทะเบียนประวัตอิ ิเล็กทรอนิกส: และ
บริการเอกสารออนไลน: (นางเตือนใจ พรมมี)
- คLาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(200x1x2วัน) (420x1x2วัน)
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 3 = 2,480 บาท
4. พัฒนามาตรฐานการจัดทำบัตรประจำตัวขBาราชการ
ลูกจBางประจำ พนักงานราชการ และขBาราชการบำนาญ
(นางเตือนใจ พรมมี)
- บริการบัตรประจำตัวข"าราชการฯ
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 4 = 5,000 บาท
(ไม[รวมหมึกพิมพY)

2,100

620
1,050
1,200

1,050
1,200

620
1,050
1,200

2,870
11,790

2,250
4,470

2,870
14,030

1,240
1,240

1,240
1,240

5,000
5,000
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กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
5. เพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือน (นางปาริตา ศรีวิชา,
น.ส.อรสิณียาพY ศรีสองเมือง)

5.1 พัฒนาคุณภาพการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและสร"างความเข"าใจ
การดำเนินการเลื่อนเงินเดือน/คLาจ"างฯ ประจำป^ (ออนไลน8)
- คLาอาหารกลางวัน (1มื้อx80x5คน) 2 ครั้ง
- คLาอาหารวLางและเครื่องดื่ม (2มื้อx35x5คน) 2 ครั้ง
*คณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
- คLาอาหารกลางวัน (1 มื้อx80x15คน) 2 ครั้ง
- คLาอาหารวLางและเครื่องดื่ม (1 มื้อx35x15คน) 2 ครั้ง
*คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2 คณะ
- คLาอาหารกลางวัน (1มื้อx80x15คน) x2
- คLาอาหารวLางและเครื่องดื่ม (1มื้อx35x15คน) x2
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 5.1 = 11,850 บาท
5.2 พัฒนามาตรฐานการเลื่อนเงินเดือน
- ประชุมสังเคราะห8รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปคะแนน
ของผู"บริหารโรงเรียน และบุคลากร สพม.พลอต ระยะ
6 เดือน รอบ 1 และรอบ 2
- คLาอาหารวLางและเครื่องดื่ม (2มื้อx35x5คนx2ครั้ง)
*วิเคราะห8สังเคราะห8 ตรวจสอบข"อมูล กLอนการเสนอ
เลื่อนเงินเดือนของสถานศึกษาในสังกัด บุคลากร สพม.
พลอต ลูกจ"างประจำ และพนักงานราชการ รอบ 1, 2
- คLาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200บาท
x3วันx2คน, 420บาทx2วันx2คน) 2 รอบ
- คLาวัสดุ/คLาถLายเอกสาร
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 5.2 = 6,460 บาท
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 5 = 18,310 บาท
6. ส?งเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ สรBางขวัญ
กำลังใจใหBครูและบุคลากรทางการศึกษา

400
350

400
350

1,200
525

1,200
525

2,400
1,050
5,925

2,400
1,050
5,925

5,925

350

350

2,880

2,880

3,230
3,230

3,230
9,155

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการอ@านผลงานดCานที่ 3 ผลงานทาง
วิชาการของขCาราชการครูที่จะมีและเลื่อนวิทยฐานะใหCสูงขึ้น
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กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- คLาอาหารวLางและเครื่องดื่ม (4 มื้อx 50บาท x 12คน)
2,400
- คLาอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 250 บาท x 6 คน)
3,000
- คLาพาหนะในการเดินทางของคณะกรรมการ
5,880
- คLาอLานผลงาน (10x3,000)
30,000
- คLาเบี้ยประชุม (2x625)
1,250
- คLาที่พัก
800
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 6.1 = 43,330 บาท 43,330
6.2 การเสนอขอเครื่องราชย:อิสริยาภรณ:ประจำปR 2565
- คLาเบี้ยเลี้ยง (3x240)
720
- คLาลLวงเวลา (2 คนx200x3)+(2 คนx420x2)
2,880
- คLาน้ำมันเชื้อเพลิง (สLวนกลาง)
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 6.2 = 3,600 บาท 3,600
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 6 = 3,600 บาท 3,600
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการให"ความรูก" ารบริหารงานบุคคล
แกLข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ออนไลน8)
- คLาอาหารวLางและเครื่องดื่ม (2 มื้อx 35 x 5 คน)
350
- คLาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 80 x 5 คน)
400
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 7.1 = 750 บาท
750
7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุLมบริหารงานบุคคล
* คLาเบี้ยเลี้ยง (240 x 10 x 2 วัน)
4,800
* คLาพาหนะ (2 วัน ๆ ละ 1,500 บาท)
3,000
* คLาที่พัก (600 x 10 คน)
6,000
* คLาวัสดุ
1,300
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 7 = 15,100 บาท
15,100
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมที่ 1 - 7 = 129,000 บาท
(สำรองรองบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 29,000 บาท)

50,790

19,275

11,300

47,635
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8. การวิเคราะห:ความเสี่ยงของโครงการ
ปtจจัยความเสี่ยง
ความเข"าใจที่คลาดเคลื่อนของผู"มีสLวนได"สLวนเสียในกระบวนการดำเนินการ ความโปรLงใส ในการ
ดำเนินงานการให"บริการงานของกลุLมบริหารงานบุคคล
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประชุมชี้แจงทำความเข"าใจ วิธีการ หลักเกณฑ8 แนวปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวข"อง และเกลี่ย
อัตรากำลังให"เปfนปcจจุบัน
2. ทำข" อ ตกลงรLวมกั น ระหวLางผู" บ ริห ารกั บ ครู หรือ เจ" าหน" าที่ ให" ชั ด เจน กำหนดวิธีก ารประเมิ น
การให" ค ะแนน ด" ว ยความโปรL งใสโดยประกาศให" ท ราบโดยทั่ ว กั น เพื่ อ ให" ผู" ถู ก ประเมิ น ได" รั บ ทราบและ
ประพฤติตนให"เปfนไปตามหลักเกณฑ8 และระเบียบวินัยพื้นฐานที่แจ"งให"ทราบ
3. กระจายอำนาจให"สหวิทยาเขตเข"ามามีสLวนรLวมในการดำเนินการ เพื่อจะได"นำไปชี้แจงทำความ
เข"าใจวิธีการ กระบวนการ ตามอำนาจหน"าที่ ในงานสรรหา ย"าย กรอบอัตรากำลัง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ประเมินตLาง ๆ กับในกลุLมโรงเรียนที่อยูLในสหวิทยาเขต
ขBอมูลผูBรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นางเตือนใจ พรมมี
E-mail address sec39pl@hotmail.com

โทรศัพท: 06-1594-4499
โทรสาร 055-267234
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กลยุทธ'ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการสูI ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ 4.0
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยุทธศาสตร'ชาติ ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมIบทภายใตSยุทธศาสตร'ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศดSานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ
แผนการศึกษาแหIงชาติ ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับที่ 12 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย
นโยบายและจุดเนSนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านประสิทธิภาพ
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
กลุIมงานที่รับผิดชอบ กลุSมอำนวยการ
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวัน ที่ 18 สิ งหาคม 2553 เรื่อ ง การกำหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา ตามมาตรา 6 มาตรา 34
วรรคสอง แหS งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 แก" ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และแก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กำหนดให"มีการแบSงสSวนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแบSงสSวน
ราชการภายในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่
28 สิงหาคม 2561 เรื่อง การแบSงสSวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีหน"าที่ในการสSงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให"เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุ"มคSาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน"าที่ความรับผิดชอบ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจความรับผิดชอบจัดการศึกษาให"เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ทั้ ง 4 ด" า น คื อ 1) ด" า นบริ ห ารวิ ช าการ 2) ด" า นบริ ห ารแผนงานและ
งบประมาณ 3) ด" านบริ ห ารงานบุ ค คล และ 4) ด" านบริ ห ารงานทั่ ว ไป เพิ่ ม ความคลS อ งตั ว ในการบริ ห าร
จัดการศึกษาให"เปgนไปตามภารกิจที่ได"รับมอบหมาย สามารถสSงเสริม สนับสนุนให"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึ ก ษาสามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให" มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ พึ ง ประสงคN มี ก ารบริ ห ารงาน
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการและนำหลักเกณฑNการบริหารกิจการบ"านเมืองที่ดี (Good - Governance)
ในการบริหารจัดการศึกษาการเตรียมคนไทยสูSศตวรรษที่ 21
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ดังนั้น กลุSมอำนวยการ สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิ ษณุ โลก อุตรดิตถN จึงได"จัดทำ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการในหนSวยงานให"สอดคล"องกับนโยบาย
การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได"รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล"องกับ
แผนยุ ท ธศาสตรN ช าติ 20 ปs การปรั บ บทบาทภารกิ จ และขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น กิ จ กรรมโครงการตS า ง ๆ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปs
2. วัตถุประสงค'
1. เพื่อสSงเสริม ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี แ นวทางปฏิ บั ติ ง านตาม
หลักธรรมาภิบาล และเสริมสร"างวัฒนธรรมที่ดีขององคNกร
2. เพื่ อ ยกระดั บ การดำเนิ น การของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ในการประเมินสSวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อนการ
พัฒนาหนSวยงานสูSระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
3. เพื่อพัฒนายกระดับระบบบริหารราชการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดให"มีประสิทธิภาพ เปgนไปตามที่กฎหมายกำหนด
3. เป^าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. ร"อยละของผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบ
การจัดการภาครัฐของสถานศึกษาในสังกัดครบทุกแหSง
2. ร" อ ยละของข" า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ที่ดำเนินการและรายงานผลการประเมินสSวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เปgนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด
3. ร" อ ยละของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ได" รั บ การสS งเสริ ม สนั บ สนุ น
ขับเคลื่อนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูรS ะบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)
1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนSวยงาน ได"รับความรู" มีทักษะที่จำเปgนตอบสนองระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
มีผลการดำเนินการเปgนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด
3. ระดั บ ความสำเร็ จ ของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ได" รับ การสS งเสริ ม
สนับสนุน ขับเคลื่อนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูรS ะบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
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3.3 ผลที่คาดวIาจะเกิด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแหSง ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เปg นไปตามเจตนารมณN ที่กฎหมายกำหนด
อยSางมีประสิทธิภาพ สร"างแนวทางการดำเนินการ การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการในหนSวยงานและ
สถานศึกษาเปgนมาตรฐานนำไปถือปฏิบัติเปgนแนวทางการดำเนินการมาตรฐานเดียวกัน สามารถสร"างผลผลิต
ที่มีคุณคSาตอบสนองความต"องการของประชาชนและผู"รับบริการ และผู"มีสSวนได"สSวนเสียได"รับความพึงพอใจ
กSอเกิดเปgนวัฒนธรรมที่ดีขององคNกร
3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร"อยละ 100 ของผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบ
บริหารจัดการภาครัฐครบทุกแหSง
2. ร"อยละ 100 ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ดำเนินการและรายงานผลการประเมินสSวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เปgนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด
3. ร"อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได"รับการสSงเสริม สนับสนุน
ขับเคลื่อนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูรS ะบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนSวยงาน ได"รับความรู" มีทักษะที่จำเปgนตอบสนองระบบระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดำเนินการเปgนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด
3. ระดั บ ความสำเร็ จ ของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ได" รับ การสS งเสริ ม
สนับสนุน สามารถขับเคลื่อนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูSระบบระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0
3.5 กลุIมเป^าหมาย/ผูSที่ไดSรับประโยชน'
1. ผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแหSง
2. กลุSมงาน/หนSวย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหSง
4. พื้นที่การดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
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6. วิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนาศักยภาพผู"บริหารการศึกษา
ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
2. การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
2.1 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 การประเมินสSวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2.3 งานควบคุมภายใน
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธN

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก"าหมื่นบาทถ"วน) โดยขอถัวจSายงบประมาณทุกรายการ
แหลIงที่มา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมงบประมาณ

จำนวน (บาท)
190,000
190,000

แผนการใชSจIายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู"บริหารการศึกษา
ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ศึกษาในสังกัด
คIาใชSสอย
คSาอาหารวSางและเครื่องดื่ม (2 มื้อxมื้อละ35x80คน)
11,200
11,200
11,200
11,200
จำนวน 8 ครั้ง
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กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- คSาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 80 คน)
16,000
16,000
16,000
16,000
จำนวน 8 ครั้ง
- คSาเชSาสถานที่ /คSาบำรุงสถานที่ (2,000x4)
2,000
2,000
2,000
2,000
- คSาน้ำมันเชื้อเพลิง (2,000 x 4)
2,000
2,000
2,000
2,000
รวมคIาใชSจIายกิจกรรมที่ 1
31,200
31,200 31,200 31,200
กิจกรรมที่ 2 การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2.1 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คIาใชSสอย
- คSาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x มื้อละ 35 x 20
1,400
1,400
คน) จำนวน 2 ครั้ง
- คSาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 20 คน)
2,000
2,000
จำนวน 2 ครั้ง
คIาวัสดุ
คSาเอกสารการจัดประชุม (1,500 บาท)
750
750
2.2 การประเมินสIวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- คSาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x มื้อละ 35 x 20
1,400
1,400
คน) จำนวน 2 ครั้ง
- คSาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 20 คน)
2,000
2,000
จำนวน 2 ครั้ง
คIาวัสดุ
คSาเอกสารการจัดประชุม (1,500 บาท)
750
750
2.3 งานควบคุมภายใน
คIาตอบแทน
คSาตอบแทนวิทยากร (1 คน x คนละ 600 x 6 ชั่วโมง)
3,600
คIาใชSสอย
คSาที่พัก (1 คน x คนละ 600 x 1 คืน)
600
คSาพาหนะ (1 คน x 350 กม. x 4 x 2 เที่ยว)
2,800
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กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- คSาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x มื้อละ 35 x 65 คน)
4,550
- คSาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 65 คน)
6,500
คIาวัสดุ
คSาเอกสารการอบรม (2,300 บาท)
2,300
รวมคIาใชSจIายกิจกรรมที่ 2
4,150
4,150
28,650
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธN Online
คIาตอบแทน
- คSาตอบแทนวิทยากร (1 คน x คนละ 600 x 6
3,600
ชั่วโมง)
คIาใชSสอย
- คSาที่พัก (1 คน x คนละ 600 x 1 คืน)
600
- คSาอาหารและเครื่องดื่ม ( 2 มื้อ x มื้อละ 35 x 65
4,550
คน)
- คSาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 65 คน)
6,500
คIาวัสดุ
- คSาเอกสารการอบรม (3,000 บาท)
3,000
- คSาเชSา Hosting (จำนวน 1 x หนSวยละ 10,000
10,000
บาท)
รวมคIาใชSจIายกิจกรรมที่ 3
28,250
8. การวิเคราะห'ความเสี่ยงของโครงการ
ปpจจัยความเสี่ยง
1. เนื่องจากเกิดสถานการณN การแพรSระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สSงผลให"
การดำเนินงานตามโครงการไมSเปgนไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ
2. บุคลากรบางสSวนขาดความเข"าใจในการจัดทำกระบวนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนา
ยกระดับการบริหารจัดการในหนSวยงานและสถานศึกษาสำหรับเปgนมาตรฐานนำไปปฏิบัติถือเปgนแนวทาง
ดำเนินการมาตรฐานเดียวกัน
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. การนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มาใช" ในการประชุ ม ทางไกลผS า นระบบ (Video Conference)
สำหรับการขับเคลื่อนพัฒนาผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนSวยงานให"ได"รับความรู" มีทักษะที่จำเปgนตอบสนองระบบระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให"มีความรู"ความเข"าใจบทบาทหน"าที่การดำเนินงานยกระดับการบริหาร
จัดการศึกษาในหนSวยงานและสถานศึกษา สามารถนำไปปฏิบัตขิ ับเคลื่อนให"เปgนมาตรฐานเดียวกัน
ขSอมูลผูSรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นางสาวธิดารัตนN พุSมอิ่ม
E-mail address Thidarat_lala@hotmail.com

โทรศัพท' 0 5526 7235
โทรสาร 0 5526 7234
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร'ชาติ ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมIบทภายใตSยุทธศาสตร'ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศดSานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ
แผนการศึกษาแหIงชาติ ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN และการ
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายและจุดเนSนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 การสร"างโอกาส ความเสมอภาค
และความเทSาเทียมทางการศึกษาทุกชSวงวัย
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านประสิทธิภาพ
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
กลุIมงานที่รับผิดชอบ กลุSมนโยบายและแผน
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหSงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให"รัฐพึงจัดให"มียุทธศาสตรNชาติเปgนเปPาหมาย
การพัฒนาประเทศอยSางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช"เปgนกรอบในการจัดทำแผนตSาง ๆ ให"สอดคล"องและ
บูรณาการกันเพื่อให"เกิดเปgนพลังผลักดันรSวมกันไปสูSเปPาหมายดังกลSาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถN เปgนหนSวยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 57 โรงเรียน โดยมีเปPาหมายให"ผู"เรียนได"รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได"รับการเรียนรู"ให"มีทักษะ
และองคNความรู"ที่จำเปgนตSอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พร"อมเติบโตเปgนคนที่มีคุณภาพของประเทศตSอไป
จึงได"กำหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให"เปgนไปในทิศทางที่สอดคล"องกับยุทธศาสตรNชาติ ระยะ
20 ปs (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมSบทภายใต"ยุทธศาสตรNชาติ แผนการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน"นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน"นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ให"สอดคล"องเชื่อมโยงกับนโยบายที่สำคัญและเกี่ยวข"อง
ในทุกระดับ ผSานกระบวนการมีสSวนรSวมจากทุกฝéายที่เกี่ยวข"อง ในการกำหนดยุทธศาสตรN นโยบายและจุดเน"นของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN นำไปสูSการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปs โครงการ/กิจกรรม การจัดสรร
และบริหารงบประมาณตามความจำเปgนและสภาพปèญหาที่แท"จริง การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงาน เพื่อให"
บรรลุผลตามเปPาหมายของการจัดการศึกษาอยSางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนNสูงสุดตSอผู"เรียน ตลอดจน
นำผลการดำเนินงานที่ผSานมาปรับปรุงพัฒนางานให"มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตSอไป
2. วัตถุประสงค'
2.1 เพื่ อจั ดทำแผนปฏิ บั ติ การประจำปs งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN สำหรับใช"เปgนคูSมือในการขับเคลื่อนนโยบายสูSการปฏิบัตใิ นสถานศึกษา
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2.2 เพื่อจัดสรรและบริหารงบประมาณให"สอดคล"องตามความจำเปgนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.3 เพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. เป^าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก อุ ต รดิ ต ถN ประกาศนโยบายและ
มีแผนปฏิบัติการประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล"องกับยุทธศาสตรNชาติและนโยบายที่เกี่ยวข"อง
ทุกระดับ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และโรงเรียนทุกแหSงในสังกัด
บริหารงบประมาณตามความจำเปgนและขาดแคลน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN มีการนำเข"าข"อมูลโครงการ
ในระบบติดตามและประเมินผลแหSงชาติ (eMENSCR)
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN มีรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับใช"เปgนข"อมูลวางแผนการดำเนินงานในปsงบประมาณถัดไป
3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)
1. แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปs งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ใช"เปgนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได"อยSางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาพิ ษณุ โลก อุตรดิตถN และโรงเรียนในสังกัด ใช"จSาย
งบประมาณและบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
บรรลุตามเปPาหมายของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN นำผลการดำเนินงานมาใช"
เปg น ข" อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให" เกิ ด คุ ณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3 ผลที่คาดวIาจะเกิด
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และโรงเรียนในสังกัด สามารถ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได"อยSางมีคุณภาพตามมาตรฐาน และผSานเกณฑNการประเมินตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ดำเนินการจัดตั้ง จัดสรร และ
บริหารงบประมาณได"อยSางคุ"มคSา โปรSงใส และเปgนธรรม
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN สามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การใช"จSายงบประมาณและผลการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1) ร"อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ที่ดำเนินงานบรรลุคSาเปPาหมายที่กำหนด
2) ร"อยละของผลสัมฤทธิ์ของการใช"จSายงบประมาณ ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565
3) ร"อยละของโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามคSาเปPาหมายยุทธศาสตรNชาติ
เชิงคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN มีผลการติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับดีมากขึ้นไป
วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ
การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถN และการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปs ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5 กลุIมเป^าหมาย/ผูSที่ไดSรับประโยชน'
1) สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถN และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 แหSง
2) ผู"บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,510 คน และนักเรียน จำนวน 41,870 คน
4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และโรงเรียนในสังกัด
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. วิธีการดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การพัฒนางานนโยบายและแผน
1.1 ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป;
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนอขอความเห็นชอบ กศจ.
1.2 นำเขHาขHอมูลโครงการ/กิจกรรม ในระบบติดตาม
และประเมินผลแหMงชาติ (eMENSCR)
1.3 ขับเคลื่อนงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ปฏิบัติการประจำป;และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.4 กำกับ ติดตามงานตามนโยบายและจุดเนHน
ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
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กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. การพัฒนางานวิเคราะห9งบประมาณ จัดตั้ง
จัดสรรและบริหารงบประมาณ
2.1 สำรวจความตHองการตามความขาดแคลน
จำเปZนในการจัดตั้งงบลงทุน ครุภัณฑ] ที่ดินและ
สิ่งกMอสรHาง และประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรร
งบประมาณ ของ สพท./รร.ในสังกัด
2.2 นำเขHาขHอมูลการเสนอขอจัดตั้ง จัดสรร
งบประมาณผMานเว็บไซต] http://budget66.
jobobec.in.th
2.3 แจHงจัดสรรงบประมาณ และกำกับติดตามการใชHจMาย
และบริหารงบประมาณของ สพท./ร.ร.ในสังกัด
3. การพัฒนางานติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงาน
3.1 สนับสนุนและให"ความรSวมมือในการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการประจำป;และ
ตัวชี้วัดของ สพฐ. และแผนปฏิบัติการประจำป;
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพท.
3.3 พัฒนาบุคลากร สพท. ในการนำเขHาขHอมูล
โครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ
ติดตามและประเมินผลแหMงชาติ (eMENSCR)
และระบบ e-MES
3.4 วิเคราะห] สังเคราะห]ผลการดำเนินงาน
และจัดทำรูปเลMมรายงานเผยแพรMสูMสาธารณชน

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ"วน) โดยขอถัวจSายทุกรายการ
แหลIงที่มา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
รวมงบประมาณ

จำนวน (บาท)
70,000.70,000.แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 150

แผนการใชSจIายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานนโยบายและแผน
1.1 ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1 คSาอาหารวSางและเครื่องดื่ม (2มื้อxมื้อละ35
10,200
บาทx60คน) + คSาอาหาร (1มื้อxมื้อละ100บาทx60คน)
ครั้งที่ 2 คSาอาหาร อาหารวSางและเครื่องดื่ม
12,900
(170บาทx60คนx1วัน) + คSาวัสดุ (2,700 บาท)
1.2 จัดทําเลSมแผนปฏิบัติการประจําปsงบประมาณ
พ.ศ.2565 เสนอ กศจ. พิษณุโลก (25เลSมx80บาท)
7,000
และเผยแพรS (25เลSมx200บาท)
1.3 ประชุมติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565
2,700
2,700
2,700
คSาอาหารวSางและเครื่องดื่ม (1มื้อx35บาทx20คนx3ครั้ง)
คSาอาหาร (1มื้อx100บาทx20คนx3ครั้ง)
1.4 ประชุม ลงพื้นทีก่ ำกับติดตามงานตามนโยบาย
และจุดเนHนของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2,700
2,700
คSาอาหารวSางและเครื่องดื่ม (1มื้อx35บาทx20คนx2ครั้ง)
และคSาอาหาร (1มื้อx100บาทx20คนx2ครั้ง)
รวมคDาใชGจDายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 43,600 บาท
23,100
9,700
5,400
5,400
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานวิเคราะห9งบประมาณ
จัดตั้ง จัดสรรและบริหารงบประมาณ
2.1 สำรวจความตHองการจำเปZนขาดแคลนในการจัดตั้ง
งบประมาณ และติดตามเก็บขHอมูลโครงสรHางพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัด
1,350
1,350
คMาเบี้ยเลี้ยง (4คนx240บาทx2วัน)
คMาน้ำมันเชื้อเพลิง (390บาทx2วัน)
2.2 ประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรร และบริหางบประมาณ
คMาอาหารวMางและเครื่องดื่ม (1มื้อx35บาทx20คนx3ครั้ง)
2,700
2,700
2,700
คMาอาหาร (1มื้อx100บาทx20คนx3ครั้ง)
รวมคDาใชGจDายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 10,800 บาท
4,050
2,700
4,050
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กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
3. การพัฒนางานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการดำเนินงาน
3.1 ประชุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการประจำป;และตัวชี้วัด
ของ สพฐ. และแผนปฏิบัติการประจำป;งบประมาณ
2,700
2,700
พ.ศ.2565 ของ สพท.
คMาอาหาร อาหารวMางและเครื่องดื่ม (135บาทx20คนx2ครั้ง)
3.2 พัฒนาบุคลากร สพท. ในการนำเขHาขHอมูลโครงการ
และรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและ
2,700
ประเมินผลแหMงชาติ (eMENSCR) และระบบ e-MES
3.3 วิเคราะห] สังเคราะห] ผลการดำเนินงาน
7,500
และจัดทำรูปเลMมรายงาน (30เลMมx250บาท)
รวมคDาใชGจDายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 15,600 บาท
12,900
2,700
รวมคDาใชGจDายทั้งสิ้น 70,000 บาท
27,150
22,600
8,100
12,150
8. การวิเคราะห'ความเสี่ยงของโครงการ
ปpจจัยความเสี่ยง
1) การแจ"งจัดสรรงบประมาณจากต"นสังกัด แบSงเปgนครั้ง/งวด ไมSครอบคลุมทั้งปsงบประมาณ และ
แจ"งโอนจัดสรรลSาช"า สSงผลให"การวางแผนบริหารงบประมาณคลาดเคลื่อนไมSเปgนไปตามเปPาหมายที่กำหนด
และอาจสSงผลให"การดำเนินงานไมSบรรลุเปPาหมาย
2) สถานการณN ก ารแพรS ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) อาจทำให" ก าร
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไมSเปgนไปตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนดไว"
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) วางแผนกำหนดการใช"งบประมาณตามยอดที่ได"รับแจ"งจัดสรร จำแนกเปgนรายไตรมาส เพื่ อ
กระจายความเสี่ยงกรณีงบประมาณที่ได"รับจัดสรรไมSเปgนไปตามที่คาดการณNไว"
2) กำหนดวิ ธี ก าร รู ป แบบกิ จ กรรมในโครงการให" ห ลากหลายและสามารถปรั บ เปลี่ ย นได" ต าม
สถานการณN เชSน จัดการประชุม ฝöกอบรบ ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสN หรือกำกับติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานผSาน QR Code หรือระบบออนไลนN เปgนต"น
ขSอมูลผูSรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นางนิตยา อะทะไชย
E-mail address poonidtaya.2520@gmail.com

โทรศัพท' 086-939-9071
โทรสาร 055-267234
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร'ชาติ ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษยN
แผนแมIบทภายใตSยุทธศาสตร'ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู"
แผนปฏิรูปประเทศดSานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู"โดยการพลิกโฉมด"วยระบบดิจิทัล
แผนการศึกษาแหIงชาติ ยุทธศาสตรNที่ 4 การสร"างโอกาส ความเสมอภาคและความเทSาเทียมทางการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรNการเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN
นโยบายและจุดเนSนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 การสร"างโอกาส ความเสมอภาค
และความเทSาเทียมทางการศึกษาทุกชSวงวัย
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านประสิทธิภาพ
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชSวงวัย
กลุIมงานที่รับผิดชอบ กลุSมสSงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรNชาติ 20 ปs (พ.ศ.2561 - 2580) กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให"ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศนN
"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปgนประเทศพัฒนาแล"วด"วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" โดยมุSงเน"นยกระดับศักยภาพ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชSวงวัยให"เปgนคนดี เกSง และมีคุณภาพ
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได"แปลงยุทธศาสตรNชาติ 20 ปs
สูS การปฏิ บั ติอยS างเปg น รูป ธรรม ประกอบกั บ แผนการศึ กษาแหS งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 กำหนดวิสัยทั ศ นN
"คนไทยทุกคนได"รับการศึกษาและเรียนรู"ตลอดชีวิตอยSางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยSางเปgนสุข สอดคล"องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21" และยุทธศาสตรNที่ 4 การสร"าง
โอกาส ความเสมอภาคและความเทSาเทียมทางการศึกษา กำหนดให"เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผSานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชSวงวัย เพื่อรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตรNที่ 4 ของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.
2560 - 2579 นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบายและจุดเน"นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN กลุSมสSงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได"จัดทำโครงการนี้
2. วัตถุประสงค'
เพื่อสSงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา โดยใช"รูปแบบการประชุม และหรือการประชุมทางไกล
เพื่อประสานข"อราชการที่สำคัญ เรSงดSวนตSาง ๆ ผSานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เป^าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
ห"องประชุมเสมานนทรี , ห"องประชุมชินเรศ , ห"องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ได"รับการพัฒนาให"เปgนห"องประชุมและห"องประชุมทางไกลที่มีประสิทธิภาพ
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3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)
ทีมบริหาร บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และผู"เกี่ยวข"องทุกฝéาย
สามารถรับและประสานข"อราชการที่สำคัญจากหนSวยงานตSาง ๆ และ สพฐ. รวมทั้งการสื่อสารไปยังกลุSมเปPาหมาย
ตSาง ๆ ที่เกี่ยวข"อง โดยใช"สื่อ วัสดุอุปกรณNประชุมทางไกลที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการประสานงาน
ทSามกลางสถานการณNโรคติดเชื้อ โควิด-19
3.3 ผลที่คาดวIาจะเกิด
การบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN มีประสิทธิภาพสูงสุด
เปgนไปตามนโยบายและจุดเน"นที่กำหนด สอดรับกับนโยบาย สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
การประชุมและหรือการประชุมทางไกลทุกครั้ง ผู"เกี่ยวข"องที่เปgนบุคคลเปPาหมายได"รับทราบข"อราชการ
ตSาง ๆ ตามวัตถุประสงคNที่กำหนดอยSางชัดเจน ครบถ"วน
เชิงคุณภาพ
บุคคลเปPาหมายสามารถนำผลการประชุมและหรือการประชุมทางไกลไปสูSการปฏิบัตทิ ี่มีสัมฤทธิผล
การปฏิบัติราชการสูงขึ้น
วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ
จ"างเหมาผู"ให"บริการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ซSอมแซม ระบบ Conference ห"องประชุมเสมานนทรี ,
ห"องประชุมชินเรศ , ห"องประชุมขวัญชนก ให"มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให"สามารถจัดประชุมและหรือประชุม
ทางไกลทุกเรื่องได"ทันที ที่มีการสั่งการและหรือประสานงาน
3.5 กลุIมเป^าหมาย/ผูSที่ไดSรับประโยชน'
ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.พลอต และผู"เกี่ยวข"องอื่นตามภารกิจตSาง ๆ
4. พื้นที่การดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565
6. วิธีการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรม
พัฒนา ปรับปรุง ซSอมแซม ระบบ Conference
ห"องประชุมเสมานนทรี , ห"องประชุมชินเรศ ,
ห"องประชุมขวัญชนก
- ปรับปรุงระบบเสียงในห"องประชุม
- ปรับปรุงระบบภาพในห"องประชุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 90,000 บาท (เก"าหมื่นบาทถ"วน)
แหลIงที่มา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
รวมงบประมาณ
แผนการใชSจIายงบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา ปรับปรุง ซSอมแซม
ระบบ Conference ห"องประชุมเสมานนทรี
ห"องประชุมชินเรศ , ห"องประชุมขวัญชนก
คIาใชSสอย
- คSาจ"างเหมาดำเนินการตSางๆ
รวมคIาใชSจIายกิจกรรมที่ 1

จำนวน (บาท)
90,000
90,000

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

90,000
90,000

8. การวิเคราะห'ความเสี่ยงของโครงการ
ปpจจัยความเสี่ยง
สถานการณNแพรSระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังไมSยุติ อาจทำให"การดำเนินงานเรื่องตSาง ๆ
ที่กำหนดไว"มีปèญหา อุปสรรค ลSาช"า หรืออาจไมSสามารถดำเนินการใด ๆ ได" เพราะต"องนำงบประมาณไปใช"
เพื่อปPองกันการแพรSระบาดโรคดังกลSาว
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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ขSอมูลผูSรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นายคณิน อุดมความสุข
E-mail address kaninu@gmail.com

โทรศัพท' 083 - 4125494
โทรสาร 055 - 267234

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 155

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงานด9านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ยุทธศาสตรCชาติ ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมEบทภายใต9ยุทธศาสตรCชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศด9านการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ
แผนการศึกษาแหEงชาติ ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN และการ
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายและจุดเน9นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา (นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข"อ)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านประสิทธิภาพ
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชWวงวัย
กลุEมงานที่รับผิดชอบ กลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN
1. หลักการและเหตุผล
กลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยNได"จัดการให"ความรู"ด"านการบริหารจัดการด"านการเงินการคลัง
ให"กับโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสWงเสริมธรรมาภิบาลและสร"างความนWาเชื่อถือทางการคลัง
ในภาพรวมของสWวนราชการให"มีประสิทธิภาพ ถูกต"อง โปรWงใส และสามารถตรวจสอบได" มีระบบการควบคุม
และการตรวจสอบภายในเพื่อเปYนกลไกในการบริหารงานของสWวนราชการให"บรรลุผลสำเร็จตามเปPาหมาย ซึ่งจะ
สะท"อนให"เห็นถึงการทำงานที่ถูกต"องตามกฎระเบียบ รวดเร็ว มีมาตรฐาน โปรWงใส พร"อมรับการตรวจสอบจาก
ภายนอก และเนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ในฐานะ
หนWวยเบิกจWายให"โรงเรียนในสังกัด และให"คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี
งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพยN ควบคุมบริหารการใช"จWายเงินงบประมาณ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และเสริมสร"างความเข"มแข็งทางการเงินการคลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
จึงควรเปYนหนWวยงานที่มีการปฏิบัติงานด"านการเงินการคลังเปYนที่เชื่อถือ สามารถเปYนแบบอยWางให"แกWโรงเรียน
ในสังกัดได" ดังนั้น เพื่อให"การปฏิบัติงานด"านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN เปYนไปอยWางมีประสิทธิภาพ ถูกต"อง โปรWงใส สามารถตรวจสอบได"
จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด"านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อ
เปY น การเสริม สร"างความเข" ม แข็ งในการปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ งได" มี โอกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และสร"าง
เครือขWายบุคลากรด"านงบประมาณ การเงิน บัญ ชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถN
2. วัตถุประสงคC
1. เพื่อพัฒนาผู"ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดให"มีความรู"ความเข"าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข"อบังคับและขั้นตอนการดำเนินการ
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2. เพื่อแลกเปลี่ยนปbญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข"อเสนอแนะ และประสบการณNในการปฏิบัติงาน
ของข" าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก
อุตรดิตถN ที่รับผิดชอบงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
3. เพื่อให"ผเู" ข"ารWวมอบรมมีความรู" ความเข"าใจ ในสิทธิ์ที่จะได"รับหลังจากเกษียณอายุราชการ
4. เพื่อสร"างความรู"ความเข"าใจเรื่องบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จค้ำประกัน
5. เพื่อสร"างความรู"ความเข"าใจแผนการใช"จWายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
6. เพื่ อรายงานการใช"จWายเงินงบประมาณสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาฯ งบประมาณทั้ งหมด
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได"รับจาก สพฐ. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคN และหารือแนวทางพร"อมวางแผน
การใช"จWายงบประมาณสำนักงานในไตรมาสตWอไป
7. พัฒนาบุคลากรให"มีความรู" ความเข"าใจสลิปเงินเดือนและวิธีการตรวจสอบในระบบ E-Money
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN สามารถตอบคำถามเบื้องต"นให"กับข"าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ได"อยWางถูกต"อง
3. เป]าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. ผู"ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 57 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 8 คน รวมทั้งหมด จำนวน 122 คน
2. ผู"เกษียณอายุราชการในปrงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 120 คน บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 8 คน รวมทัง้ หมดจำนวน 128 คน
3. ผู"บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถN และผู"อำนวยการกลุWมงาน
และหนWวยตรวจสอบภายในและกลุWมกฎหมายและคดี จำนวน 14 คน
4. ผู"บริหารและบุคลากรกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 10 คน
3.2 เชิงผลลัพธC (Outcome)
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิ ษณุ โลก อุตรดิตถN สามารถ
ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได"อยWางถูกต"องมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และปฏิบัติงานได"
รวดเร็วขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู"ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถ
นำความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาปฏิบัติได"อยWางถูกต"อง
3. ข"าราชการที่เกษียณอายุราชการในปrงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความเข"าใจและมีความรู"
พื้นฐานของสิทธิ์ของผู"รับบำนาญ
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4. ผู"รับบำนาญมีความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหน็จตกทอด
และเงินกู"โดยใช"เงินบำเหน็จตกทอดมาค้ำประกัน
5. ผู"รับบำนาญมีความรู"ความเข"าใจการขอรับเงินตามสิทธิ์ ชWวงเวลาการขอรับเงิน ระยะเวลา
ในการรับเงินตWาง ๆ ตามสิทธิ์ และเงินเดือน
6. ผู"บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู"อำนวยการกลุWมงาน, กลุWมกฎหมายและคดี และ
หนW ว ยตรวจสอบภายใน ได" รั บ ข" อ มู ล รายงานทางการเงิ น วางแผนและปรั บ แผนการใช" เงิ น ได" อ ยW า งมี
ประสิทธิภาพ
7. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN
ได"พัฒนางานที่รับผิดชอบ สามารถรายงานตัวชี้วัดได"อยWางครบถ"วน และถูกต"อง
3.3 ผลที่คาดวEาจะเกิด
1. สถานศึกษา มีระบบการปฏิบัติงานด"านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สามารถดำเนินงานและ
บริหารจัดการได"อยWางมีประสิทธิภาพ
2. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการในในปrงบประมาณ พ.ศ.
2565 มีความเข"าใจในสWวนการรับเงินเดือน เงินที่จะได"รับตามสิทธิ์ตWาง ๆ ที่จะได"รับหลังจากเกษี ยณอายุ
ราชการ
3. ผู"บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และผู"อำนวยการกลุWมงาน
และหนWวยตรวจสอบภายในและกลุWมกฎหมายและคดี ทราบถึงการใช"เงินงบประมาณและบริหารงบประมาณ
วางแผนการใช"จWายเงินได"อยWางมีประสิทธิภาพ
4. บุ คลากรทางการศึ กษา 38 ค (2) และพนั กงานราชการในกลุW มบริห ารงานการเงิน และ
สินทรัพยN สามารถปฏิบัติงานสร"างนวัตกรรมและรายงานตัวชี้วัดตWาง ๆ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการได"อยWางครบถ"วน ถูกต"อง
3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร"อยละของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได"รับความรู"ในการเข"ารับการฝvกอบรม
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ
2. ร"อยละข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการในในปrงบประมาณ
พ.ศ.2565 มีความรู"ความเข"าใจสิทธิ์ของผู"รับบำนาญ
3. ผู"บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถN และผู"อำนวยการกลุWม
งาน และหนWวยตรวจสอบภายในและกลุWมกฎหมายและคดี
4. ร"อยละบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุWมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพยN ได"รับการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
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เชิงคุณภาพ
ระดับความสำเร็จผู"เข"ารWวมอบรมมีความรู"ความเข"าใจตามวัตถุประสงคNของโครงการเพิ่มมากขึ้น
ไมWน"อยกวWาร"อยละ 70
วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ
1. การประเมินการเข"ารWวมการฝvกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงานด"าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามกิจกรรมที่กำหนด
2. รายงานการเรWงรัดการใช"จWายเงินงบประมาณ
3. รายงานตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ ของการจั ด ทำบั ญ ชี ข องสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
โรงเรียนในสังกัดได"
3.5 กลุEมเป]าหมาย/ผู9ที่ได9รับประโยชนC
กิจกรรมที่ 1 ผู"ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 114 คน
กิจกรรมที่ 2 ผู"เกษียณอายุราชการในปrงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 120 คน
กิจกรรมที่ 3 ผู"บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถN, ผู"อำนวยการ
กลุWมกฎหมายและคดี และหนWวยตรวจสอบภายใน จำนวน 14 คน
กิจกรรมที่ 4 ผู"บริหารและบุคลากรกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 10 คน
4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และสถานศึกษาในสังกัด
(จังหวัดพิษณุโลก – อุตรดิตถN)
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือน มกราคม - กันยายน 2565
6. วิธีการดำเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดฝvกอบรมตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี
และพัสดุ ให"ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ด"านการเงินและพัสดุประจำโรงเรียน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมที่ 2 จัดฝvกอบรมข"าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจำปrงบประมาณ 2565
กิจกรรมที่ 3 ติดตามเรWงรัดการเบิกจWาย :
รายงานผลการเบิกจWายโดยใช"รูปแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู" (PLC) 4 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการใช"ระบบเทคโนโลยี
สาระสนเทศภายในกลุWมงานฯ เพื่อใช"ควบคุม
และประสานงานโรงเรียนในสังกัดและพัฒนา
ระบบที่ใช"ให"ยั่งยืน
7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ"วน) โดยขอถัวจWายทุกกิจกรรมและทุกรายการ
แหลEงที่มา
จำนวน (บาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
80,000.รวมงบประมาณ
80,000.แผนการใช9จEายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 1 จัดฝvกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให"ครู และ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานด"านการเงินและพัสดุ ประจำ
โรงเรี ย น จำนวน 114 คน เจ" า หน" า ที่ จำนวน 8 คน
(แยกจังหวัด)
คEาตอบแทน
- คWาตอบแทนวิทยากร (4 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง)
14,400.00
คEาใช9สอย
- คWาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 130 คน)
9,100.00
- คWาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 130 คน)
13,000.00
- คWาใช"จWายในการจัดประชุมจังหวัดอุตรดิตถN
3,620.00
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดฝvกอบรมข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นที่เกษียณอายุราชการ ประจำปr
งบประมาณ 2565
คEาตอบแทน
- คWาตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง)
คEาใช9สอย
- คWาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 136 คน)
- คWาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 136 คน)
กิจกรรมที่ 3 ติดตามเรWงรัดการเบิกจWาย : รายงานผลการ
เบิกจWายโดยใช"รูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู" (PLC) 4 ครั้ง
(สรุปรายไตรมาส)
คEาใช9สอย
- คWาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 19 คน)
- คWาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 19 คน)
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการใช"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในกลุWมงานฯ เพื่อใช"ควบคุมและประสานงาน
โรงเรียนในสังกัดและพัฒนาระบบที่ใช"ให"ยั่งยืน
คEาใช9สอย
- คWาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 35 บาท x 10 คน)
- คWาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 10 คน)
- คWาตWออายุโดเมน emoney
รวมคEาใช9จEายทั้งสิ้น 80,000.00 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3,600.00
9,520.00
13,600.00

665.00
1,900.00

665.00
1,900.00

1,330.00
3,800.00

700.00
1,000.00
1,200.00
5,465.00 69,405.00 5,130.00

8. การวิเคราะหCความเสี่ยงของโครงการ
ปrจจัยความเสี่ยง
1. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ปฏิบัติหน"าที่ทางด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ขาดความรู"ความเข"าใจเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข"อง เนื่องจากมีการปรับปรุงแก"ไขตลอดเวลา
2. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN ยังไมWได"
รับการพัฒนางานด"วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู"รWวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
3. ข"าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข"าราชการบำนาญ ขาดความเข"าใจในระเบียบงาน รับฟbง
ขWาวจากภายนอกโดยไมWผWานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำให"เข"าใจคลาดเคลื่อนจากความเปYนจริง
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. จัดอบรมด"านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เปYนประจำทุกปr
2. จัดทำคูWมือด"านการเงิน การบัญชี การพัสดุและแนวปฏิบัติให"โรงเรียนในสังกัดและกลุWมงานสำหรับ
ใช"เปYนแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ รับฟbงปbญหาและแบบรับข"อเสนอแนะเพื่อให"บริการข"าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และข"าราชการบำนาญที่มาติดตWองานกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN
ข9อมูลผู9รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นายธีระกุล น"อยยม
E-mail address pou_312@hotmail.com

โทรศัพทC 094-649-7982
โทรสาร 055-267234
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตรCชาติ ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมEบทภายใต9ยุทธศาสตรCชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และการตWอต"าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิรูปประเทศด9านการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ
แผนการศึกษาแหEงชาติ ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN และการ
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายและจุดเน9นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา (นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข"อ)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านประสิทธิภาพ
นโยบายรัฐบาล การปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
กลุEมงานที่รับผิดชอบ หนWวยตรวจสอบภายใน
1. หลักการและเหตุผล
ด"วยโรงเรียนในสังกัด เปYนหนWวยงานยWอยที่ได"รับจัดสรรเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับโรงเรียนบางโรงเรียนดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจาก
นักเรียนและผู"ปกครอง มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสWวน เพื่อการบริหารจัดการด"านการศึกษาและด"านการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนได"รับการพัฒนาอยWางตWอเนื่อง อีกทั้งการดำเนินการต"องเปYนไปตามนโยบาย กลยุทธN
จุดเน"น และหลักธรรมภิบาล ปrงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได"ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน จำนวน 26 โรงเรียน
จากทั้งหมด 57 โรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของปrที่ผWานมาและความถี่หWางของการเข"าตรวจสอบ ทั้งนี้
เพื่อให"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบผลการดำเนินงาน ปbญหาอุปสรรค ตลอดจนความต"องการชWวยเหลือ แนะนำ
ให"คำปรึกษา เพื่อแก"ไขการดำเนินงานการเบิกจWายเงินให"ถูกต"อง ครบถ"วน เปYนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข"อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนNสูงสุดแกWทางราชการ มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได"
2. วัตถุประสงคC
2.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต"องครบถ"วนเปYนไปตามระเบียบของการรับ-การจWายเงิน และการจัดทำ
บัญชีของโรงเรียน
2.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต"องครบถ"วนเปYนไปตามระเบียบหลักฐานการจWายของโรงเรียน
2.3 เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ"างของโรงเรียนเปYนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.4 เพื่อตรวจสอบความถูกต"องครบถ"วนเปYนไปตามระเบียบของการดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได"
สถานศึกษา
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2.5 เพื่ อ ตรวจสอบการดำเนิ น งานโครงการเงิ น กู" เ พื่ อ การแก" ไ ขปb ญ หาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
จากการแพรW ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให"ความชWวยเหลือบรรเทาภาระคWาใช"จWาย
ด"านการศึกษาในชWวงการแพรWระบาดของโรคโควิด 2019) เปYนไปตามระเบียบและแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2.6 เพื่อตรวจสอบความถูกต"องครบถ"วนของการรับ-จWายเงิน และการจัดทำบัญชีด"วยระบบ GFMIS
ของโรงเรียนหนWวยเบิก
2.7 เพื่อให"ทราบวWาการใช"จWายเงินคWาสาธารณูปโภคเปYนไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)
3. เป]าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ดำเนินการตรวจสอบด"านการเงิน บัญชีโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน
3.1.2 ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการจWายโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน
3.1.3 ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ"างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 โรงเรียน
3.1.4 ดำเนินการตรวจสอบเงินรายได"สถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน
3.1.5 ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู"เพื่อการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให"ความชWวยเหลือบรรเทาภาระคWาใช"จWายด"านการศึกษา
ในชWวงการแพรWระบาดของโรคโควิด 2019) ดำเนินการถูกต"อง ครบถ"วนตามที่สพฐ.กำหนด จำนวน 20 โรงเรียน
3.1.6 ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจWายเงินโรงเรียนด"วยระบบ GFMIS จำนวน 1 โรงเรียน
3.1.7 ดำเนินการตรวจสอบคWาสาธารณูปโภค จำนวน 57 โรงเรียน
3.2 เชิงผลลัพธC (Outcome)
3.2.1 โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชีได"ถูกต"อง ครบถ"วนตามระเบียบและกฎหมายกำหนด
3.2.2 โรงเรียนสามารถจัดทำและจัดเก็บหลักฐานการจWายได"ถูกต"อง ครบถ"วนตามระเบียบ
3.2.3 โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ"างถูกต"อง ครบถ"วนเปYนไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซื้อจัดจ"างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.2.4 โรงเรียนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได"สถานศึกษา ได"ถูกต"องและครบถ"วน
ตามระเบียบและแนวทางที่สพฐ.กำหนด
3.2.5 โรงเรียนดำเนินการโครงการเงินกู"เพื่อการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพรW
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให"ความชWวยเหลือบรรเทาภาระคWาใช"จWายด"านการศึกษา
ในชWวงการแพรWระบาดของโรคโควิด 2019) เปYนไปตามระเบียบและแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด
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3.2.6 โรงเรียนสามารถดำเนินการเบิกจWายเงินโรงเรียนด"วยระบบ GFMIS ได"ถูกต"องและครบถ"วน
ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด
3.2.7 โรงเรียนสามารถดำเนินการเบิกจWายเงินคWาสาธารณูปโภคได"ถูกต"อง ครบถ"วนตามกำหนด
3.3. ผลที่คาดวEาจะเกิด
โรงเรียนสามารถดำเนินการเบิกจWายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณได"ถูกต"องและ
ครบถ" ว น ตามระเบี ย บกฎหมายและแนวทางที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกำหนด
3.4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
3.4.1 หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
ได"ครบทุกโรงเรียน (ร"อยละ 100)
3.4.2 หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบการเบิกจWายเงินโรงเรียนด"วยระบบ
GFMIS ได"ครบทุกโรงเรียน (ร"อยละ 100)
3.4.3 หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ"าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวWาด"วยการจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได"ครบทุกโรงเรียน (ร"อยละ 100)
3.4.4 หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบเงินรายได"สถานศึกษาได"ครบทุกโรงเรียน
(ร"อยละ 100)
3.4.5 หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการเงินกู"
เพื่อการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให"ความ
ชWวยเหลือบรรเทาภาระคWาใช"จWายด"านการศึกษาในชWวงการแพรWระบาดของโรคโควิด 2019) เปYนไปตามระเบียบ
และแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ได"ครบทุกโรงเรียน (ร"อยละ 100)
3.4.6 หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบการรับ-จWายเงินและการจัดทำบัญชี
ด"วยระบบ GFMIS ของโรงเรียนหนWวยเบิกได"ครบทุกโรงเรียน (ร"อยละ 100)
3.4.7 หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบคWาสาธารณูปโภคได"ครบทุกโรงเรียน
(ร"อยละ 100)
เชิงคุณภาพ
ครูผู"ปฏิบัติงานด"านงบประมาณแตWละโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปr
การจัดซื้อจ"าง การรับเงิน การจWายเงิน และการจัดทำบัญชีได"ถูกต"องตามประเด็นการตรวจสอบที่กำหนด
ร"อยละ 60
วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ
สอบถาม ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน/กระดาษทำการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนที่เปYนหนWวยรับตรวจ
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3.5. กลุEมเป]าหมาย/ผู9ที่ได9รับประโยชนC
นักเรียน ครู ผู"บริหารและผู"ที่เกี่ยวข"องอืน่ เชWน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู"ปกครองนักเรียน
4. พื้นที่การดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดจังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถN
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. วิการดำเนินการ
กิจกรรม
1. ตรวจสอบการเงิน บัญชี โรงเรียน

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ตรวจสอบหลักฐานการจWายโรงเรียน
3. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ"างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ"างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซื้อจัดจ"าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ตรวจสอบเงินรายได"สถานศึกษา
5. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
เงินกู"เพื่อการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดตWอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
6. ตรวจสอบการเบิกจWายเงินและหลักฐาน
การจWายด"วยระบบ GFMIS และรายงานผล
การตรวจสWงสพฐ. ในระบบ ARS
7. ตรวจสอบคWาสาธารณูปโภคโรงเรียนและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปrงบประมาณ พ.ศ. 2564 สWงสพฐ.
9. สร"างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่
ได"รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับดีและดีมาก
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7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 50,000 (ห"าหมื่นบาทถ"วน) โดยขอถัวจWายทุกรายการ
แหลEงที่มา
จำนวน (บาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมงบประมาณ

50,000.50,000.-

แผนการใช9จEายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการเงิน บัญชีโรงเรียน จำนวน
5 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบหลักฐานการจWาย จำนวน
5 โรงเรียน
คEาใช9สอย
- คWาเบี้ยเลี้ยง (3คนx คนละ240x4วัน)+(3คนx
5,040
คนละ120x6วัน)
- คWาน้ำมันเชื้อเพลิง(5โรงเรียนๆละ 2 วันรวม 10วัน)
6,960
รวมคEาใช9จEายกิจกรรมที่ 1-2 12,000
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ"างตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซื้อจัดจ"างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 โรงเรียน
คEาใช9สอย
- คWาเบี้ยเลี้ยง (3คนx คนละ240x2วัน)+(3คนx
2,160
คนละ120x2วัน)
- คWาน้ำมันเชื้อเพลิง (2โรงเรียนๆละ2วันรวม4วัน)
2,000
รวมคEาใช9จEายกิจกรรมที่ 3
4,160
กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบเงินรายได"สถานศึกษา
จำนวน 5 โรงเรียน
- คWาน้ำมันเชื้อเพลิง (5 ร.ร. ๆ ละ 2 วัน รวม 10 วัน)
รวมคEาใช9จEายกิจกรรมที่ 4

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

10,080
10,080
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
เงินกู"เพื่อการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน
10 โรงเรียน
คEาใช9สอย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- คWาเบี้ยเลี้ยง (3คนx คนละ240บx12วัน) +
(3คนx คนละ120x8วัน)
- คWาน้ำมันเชื้อเพลิง (10โรงเรียนๆละ2วันรวม20วัน)

11,520

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบการเบิกจWายเงินและ
หลักฐานการจWายด"วยระบบ GFMIS และรายงานผล
การตรวจสWง สพฐ.ในระบบ ARS จำนวน 1 โรงเรียน
คEาใช9สอย

19,256

7,736

-

- คWาเบี้ยเลี้ยง

-

- คWาน้ำมันเชื้อเพลิง (3วัน)
รวมคEาใช9จEายกิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7 ตรวจสอบคWาสาธารณูปโภคโรงเรียน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 57 ร.ร.
และ 1 เขตพื้นที่
รวมคEาใช9จEายกิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจำปrงบประมาณ พ.ศ. 2565 สWงสพฐ.
กิจกรรมที่ 9 สร"างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด
ที่ได"รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีและ
ดีมาก
วุฒิบัตรพร"อมกรอบ

1,584
1,584
-

-

2,920

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมที่ 9
รวมคEาใช9จEายทั้งสิ้น 50,000 บาท

2,920
16,160

30,920

0
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2,920

8. การวิเคราะหCความเสี่ยงของโครงการ
ปrจจัยความเสี่ยง
การตรวจสอบอาจจะไมWเปYนไปตามเวลาที่กำหนดไว"ในแผน เนื่องจากต"องปฏิบัติภารกิจงานอื่น ๆ ตามที่
ได"รับมอบหมายและสถานการณNการแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดำเนินการบริหารจัดการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ได"กำหนดไว"ในแผนการตรวจสอบ

ข9อมูลผู9รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นางจารุนันทN โพธิ์ทอง
E-mail address charunun55@gmail.com

โทรศัพทC 09-5634-6725
โทรสาร 055 - 267234
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โครงการยกระดับและสริมสร9างประสิทธิภาพด9านกฎหมายและวินัย
ยุทธศาสตรCชาติ ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมEบทภายใต9ยุทธศาสตรCชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และการตWอต"าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิรูปประเทศด9านการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ
แผนการศึกษาแหEงชาติ ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN และการ
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายและจุดเน9นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา (นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข"อ)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านประสิทธิภาพ
นโยบายรัฐบาล การปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
กลุEมงานที่รับผิดชอบ กลุWมกฎหมายและคดี
1. หลักการและเหตุผล
ด"วยในปrงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได"กำหนดนโยบาย โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร"างความสามารถในการแขWงขันของประเทศในอนาคต เปYนแนวทางในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให"สอดคล"องกับยุทธศาสตรNชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนปฏิรูปประเทศด"านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหWงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ.2560-2579 โดยนโยบายที่ 6 ด"านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ในการดำเนินการตามนโยบายดังกลWาว ผู"บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด ต"องบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู"บริหาร ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะต"องปฏิบัติหน"าที่ราชการด"วยความโปรWงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต"องปฏิบัติหน"าที่ราชการ
ภายใต"ระเบียบและกฎหมาย และประพฤติตนอยูWในกรอบของวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สำหรับการดำเนินการทางวินัยข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น
เปYนเครื่องมือที่สำคัญของผู"บริหารสถานศึกษาในการสWงเสริมปPองกันและปราบปรามมิให"บุคลากรทางการศึกษา
กระทำผิ ดวิ นั ย ซึ่ งจะสW งผลตW อการเสริ มสร" างการปรั บสมดุ ลและพั ฒ นาระบบการบริ หารจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษาให"มีคุณภาพดียิ่งขึ้น แตWเนื่องจากในชWวงที่ผWานมาพบวWา สถานศึกษาบางแหWงมีการดำเนินการทางวินัย
กับข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมWถูกต"อง ตามระเบียบและแนวทางที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการ
ลWาช"า และสWงผลกระทบตWอการจัดการเรียนการสอน และปbจจุบันยังพบวWามีข"าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดวินัยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความไมWรู"กฎหมาย หรือการดำเนินการทางวินัย
ไมWมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให"เปYนไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด"าน
การปรั บสมดุ ลและพั ฒ นาระบบบริ หารจั ดการศึ กษา สW งเสริ มและสนั บสนุ นการยกระดั บการจั ดการศึ กษา
ให"มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงได"จัดให"มีโครงการยกระดับและสริมสร"างประสิทธิภาพด"านกฎหมายและวินัย
ในครั้งนี้
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2. วัตถุประสงคC
1. เพื่อพัฒนาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให"มีความรู"ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะ
ในการดำเนินการทางวินัย
2. เพื่อเสริมสร"างและพัฒนาการมีวินัยให"กับข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อสWงเสริมและสนับสนุนให"สถานศึกษาสามารถบริหารงานด"านบุคคลอยWางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนให"บุคลากรทางการศึกษามีความรู"ด"านกฎหมายดีขึ้นและกระทำผิดวินัยลดลง
5. เพื่อสนับสนุนมาตรการปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
3. เป]าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหWง รวมจำนวน 57 คน
(โรงเรียนละ 1 คน) ได"รับการพัฒนาความรู"ด"านกฎหมายและการดำเนินการทางวินัย
3.2 เชิงผลลัพธC (Outcome)
ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความรู"ความสามารถ และทักษะ
ในการดำเนินการทางวินัยอยWางมีประสิทธิภาพ
3.3 ผลที่คาดวEาจะเกิด
1. ข"าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษามี ความรู"ความสามารถและทั กษะที่ เพิ่ มพู นในการ
ดำเนินการทางวินัย
2. สถานศึกษาได"รับการสWงเสริมและสนับสนุนให"สามารถบริหารงานด"านบุคคลอยWางมีประสิทธิภาพ
3. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได"รับการเสริมสร"างและพัฒนาการมีวินัย และได"รับ
ความรู"ด"านกฎหมายดีขึ้น มีผลทำให"กระทำผิดวินัยลดลง
4. มีการดำเนิ นการสนับสนุนมาตรการปP องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
ในสถานศึกษา
3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
ร"อยละ 100 ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุWมเปPาหมาย ได"รับการพัฒนาความรู"
ด"านกฎหมายและวินัย
เชิงคุณภาพ
1. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได"รับการพัฒนา มีความรู"ความสามารถและทักษะ
ที่เพิ่มพูนในการดำเนินการทางวินัย
2. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได"รับการเสริมสร"างและพัฒนาการมีวินัย และ
ได"รับความรู"ด"านกฎหมายดีขึ้น มีผลทำให"กระทำผิดวินัยลดลง
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3.5 กลุEมเป]าหมาย/ผู9ที่ได9รับประโยชนC
ข" าราชการครูห รือ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การทางวินั ย ของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 57 คน
4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เมษายน - กันยายน 2565
6. วิธีการดำเนินการ
กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพด"านกฎหมายและวินัยให"แกW
ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 57 คน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ"วน) โดยขอถัวจWายทุกรายการ
แหลEงที่มา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
รวมงบประมาณ

จำนวน (บาท)
30,000.30,000.-

แผนการใช9จEายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับและเสริมสร"าง
ประสิทธิภาพด"านกฎหมายและวินัยให"แกW
ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
57 คน และผู"มีสWวนเกี่ยวข"อง รวม 65 คน
- คWาตอบแทนวิทยากร (1คนX600บาทX9ชม.)
5,400
- คWาอาหารวWางและเครื่องดื่ม 65 คนๆ ละ 35
9,100
บาท 4 มื้อ (4มื้อX65คนX35บาท)
- คWาอาหารกลางวัน 65 คนๆ ละ 100 บาท 2 มื้อ
13,000
(65คนX100บาทX2มื้อ)
- คWาเอกสารอบรมสัมมนา
2,500
รวมคEาใช9จEาย
30,000
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8. การวิเคราะหCความเสี่ยงของโครงการ
ปrจจัยความเสี่ยง
การให"ความรWวมมือในการเข"ารWวมโครงการของสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากสถานการณN
การแพรWระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. สอบถามกลุWมเปPาหมายเพื่อยืนยันการเข"ารWวมโครงการให"ชัดเจน
2. ปรับรูปแบบกิจกรรมให"สอดคล"องกับสถานการณN
ข9อมูลผู9รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ
E-mail address theera2513@gmail.com

โทรศัพทC 081-2847789
โทรสาร 055-267234
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โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรEงใสในการดำเนินงานของหนEวยงาน (ITA)
ยุทธศาสตรCชาติ ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมEบทภายใต9ยุทธศาสตรCชาติ ประเด็นการตWอต"านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิรูปประเทศด9านการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ
แผนการศึกษาแหEงชาติ ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายและจุดเน9นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา (นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข"อ)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด"านประสิทธิภาพ
นโยบายรัฐบาล การปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
กลุEมงานที่รับผิดชอบ กลุWมกฎหมายและคดี
1. หลักการและเหตุผล
ด"วยยุทธศาสตรNชาติวWาด"วยการปPองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได"กำหนด
วิสัยทั ศนN วWา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต"านทุ จริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพั นธกิจ
ในการสร"างวัฒนธรรมตWอต"านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสWวนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการปPองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให"มีมาตรฐานสากล โดยมีเปPาประสงคNเชิงยุทธศาสตรN
คือ ประเทศไทยได"รับการประเมินดัชนี การรับรู"การทุ จริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมWน"อยกวWา
ร"อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรNชาติวWาด"วยการปPองกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมี
ความสอดคล"องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรNที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย) และทิศทางยุทธศาสตรNชาติ
20 ปr (ยุทธศาสตรNการปลูกฝbง “คนไทยไมWโกง” และยุทธศาสตรNการปPองกันด"วยการเสริมสร"างสังคมธรรมาภิบาล)
อีกด"วย ทั้งนั้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข"องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรNที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย มีเปPาหมายระดับยุทธศาสตรN “เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู"การทุจริตให"
สูงขึ้น มีแนวทางพัฒนา “ปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝbงให"คนไทยไมWโกง” รวมถึง
การสร"างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร"างความตระหนักรู"” เพื่อปPองกันการทุจริตที่กลWาวถึงการเสริมสร"างคุณธรรม
จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษา ภายใต" กรอบแนวคิ ด “โรงเรี ยนสุ จริ ต” เพื่ อสร" างองคN ความรู" และ
กระบวนการเรียนรู"ที่เทWาทันตWอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยN อยูWอยWาง
พอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ
ด"านการปPองกันและปราบปรามการทุจริต ได"รWวมเปYนสWวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรNชาติ และแผนแมWบท
ภายใต"ยุทธศาสตรNชาติ ประเด็นการตWอต"านการทุ จริตและประพฤติมิชอบ เพื่ อรWวมสร"างจิตสำนึ กและคWานิ ยม
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ให" ทุ กภาคสWวนตื่ นตั ว ละอายตW อการทุ จริตประพฤติ มิชอบทุ กรูปแบบ โดยดำเนิ นโครงการเสริมสร"างคุ ณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษาเพื่ อวางรากฐานการปลู กจิ ตสำนึ ก ซึ่ งเปY นกลไกในการปP องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
2. วัตถุประสงคC
1. เพื่อปลูกฝbงให"นักเรียน ครู ผู"บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรWวมต"านการทุจริต
ในวงกว"าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปPองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดให"เข"มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เป]าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
2. ครู ผู"บริหาร บุ คลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถN
3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 57
โรงเรียน
3.2 เชิงผลลัพธC (Outcome)
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด"านการปPองกันการทุจริต สร"างความตระหนักรู"
ในการปP องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตให" นั กเรี ยน ครู และผู" บริ หาร มี ทั ศนคติ และคW านิ ยมรW วมต" านทุ จริ ต
ในวงกว"าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหนWวยงาน และระดับชุมชน
2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรWงใส
ในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปรWงใสในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรWงใสในการดำเนินงานอยWางตWอเนื่อง
3.3 ผลที่คาดวEาจะเกิด
1. นั กเรี ยน ครู ผู" บริ หาร และบุ คลากรทางการศึ กษามี ฐานความคิ ดในการแยกแยะระหวW าง
ผลประโยชนNสWวนตนกับผลประโยชนNสWวนรวม
2. สถานศึ กษาและสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา มี กลไกและกระบวนการปP องกั นการทุ จริ ต
ที่เข"มแข็งและเทWาทันตWอสถานการณNการทุจริต
3. ดั ชนี การรั บรู" การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมี แนวโน" ม
ที่ดีขึ้น

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 175

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร"อยละ 50 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตยNสุจริต
2. ร"อยละ 50 ของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คWานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตWอต"าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ร"อยละ 80 ของหนWวยงานที่ผWานเกณฑNการประเมิน ITA
เชิงคุณภาพ
1. ร"อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตยNสุจริต
2. ร"อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คWานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตWอต"าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ร"อยละของหนWวยงานที่ผWานเกณฑNการประเมิน ITA
วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ การประเมิน ITA/ผลการประเมิน ITA
3.5 กลุEมเป]าหมาย/ผู9ที่ได9รับประโยชนC
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 57 แหWง
3. บุคลากรทางการศึกษา ผู"บริหาร ครู ผู"เรียน และประชาชน
4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ กรกฎาคม - กันยายน 2565
6. วิธีการดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1.1 การประกาศเจตนารมณN/กำหนดนโยบาย
และมาตรการในการปPองกันการทุจริต
1.2 กิจกรรมสร"างความตระหนักรู"ในการปPองกัน
การทุจริตหน"าเสาธง โดยการจัดทำปPายปฏิญญา
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1.3 กิจกรรมสร"างจิตสำนึกสาธารณะให"บุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Big Cleaning Day
1.4 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปr/กำหนด
มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
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กิจกรรม
1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลประโยชนN
ทับซ"อน และการเสริมสร"างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อปPองกันและตWอต"านการทุจริต
ปลูกจิตสำนึกสูWการเปYนข"าราชการที่ดี
1.6 การจัดทำคูWมือปPองกันผลประโยชนNทับซ"อน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.7 จัดทำสื่อประชาสัมพันธNรณรงคNตWอต"าน
การทุจริต
2. โรงเรียนสุจริตต9นแบบ
2.1 กิจกรรมสนับสนุนสWงเสริมการดำเนินงาน
บริษัทสร"างการดี สูW Marketing 4.0
2.2 กิจกรรม คWายเยาวชน "คนดีของแผWนดิน"
(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
2.3 กิจกรรมสร"างจิตสำนึกพลเมือง (Project
Citizen)
2.4 กิจกรรมสร"างคWานิยมความซื่อสัตยNสุจริต ให"แกW
สังคมด"วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสร"างสรรคN
(สื่อภาพยนตรNสั้น)
3. นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและ
คEาใช9จEายในการดำเนินงานอื่นๆ
7. วงเงิ น งบประมาณทั้ งหมด 190,000 บาท (หนึ่ งแสนเก" าหมื่ น บาทถ" ว น) โดยขอถั ว จW ายทุ ก รายการ
แหลEงที่มา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอจัดสรร)
รวมงบประมาณ

จำนวน (บาท)
190,000.190,000.-
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แผนการใช9จEายงบประมาณ
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1.1 การประกาศเจตนารมณN/กำหนดนโยบาย และ
มาตรการในการปPองกันการทุจริต
1.2 กิ จ กรรมสร" างความตระหนั ก รู" ในการปP อ งกั น
การทุ จ ริ ต หน" าเสาธง โดยการจั ด ทำปP ายปฏิ ญ ญา
10,000
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1.3 กิ จ กรรมสร" างจิ ต สำนึ ก สาธารณะให" บุ ค ลากร
10,000
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Big Cleaning Day
1.4 ประเมิ นความเสี่ ยงการทุ จริ ตประจำปr /กำหนด
มาตรการ และการดำเนิ นการในการบริ หารจั ดการ
10,000
ความเสี่ยง
1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลประโยชนN
ทับซ"อน และการเสริมสร"างสมรรถนะในการ
50,000
ปฏิบัติงานเพื่อปPองกันและตWอต"านการทุจริต
ปลูกจิตสำนึกสูWการเปYนข"าราชการที่ดี
1.6 การจัดทำคูWมือปPองกันผลประโยชนNทับซ"อน
10,000
1.7 จัดทำสื่อประชาสัมพันธNรณรงคNตWอต"าน
10,000
การทุจริต
รวมคEาใช9จEายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 100,000 บาท
100,000
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนสุจริตต9นแบบ
40,000
2.1 กิจกรรมสนับสนุนสWงเสริมการดำเนินงานบริษัท
10,000
สร"างการดี สูW Marketing 4.0
2.2 กิจกรรม คWายเยาวชน "คนดีของแผWนดิน"
10,000
(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
2.3 กิจกรรมสร"างจิตสำนึกพลเมือง (Project
10,000
Citizen)
2.4 กิจกรรมสร"างคWานิยมความซื่อสัตยNสุจริต ให"แกWสังคม
ด"วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสร"างสรรคN
10,000
(สื่อภาพยนตรNสั้น)
รวมคEาใช9จEายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 40,000 บาท
40,000
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กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ
50,000
และคEาใช9จEายในการดำเนินงานอื่นๆ
รวมคEาใช9จEายทั้งสิ้น 170,000 บาท
190,000

ข9อมูลผู9รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นางธันยNรดา พันธNพุทธรัตนN
E-mail address webmaster@secondary39.go.th

โทรศัพทC 062-592-2892
โทรสาร 0552-267234

ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชนิฏฐา พุWมชุWม
E-mail address natchanittha@gmail.com

โทรศัพทC 081-9510494
โทรสาร 055-267234
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ส"วนที่ 4
การบริหารแผนสู"การปฏิบัติ
การบริหารแผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ประกอบดOวยแนวทางการบริหารแผนสูRการปฏิบัติ เงื่อนไขความสําเร็จ และ
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตRอไปนี้
แนวทางการบริหารแผนสู"การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุ โลก อุตรดิตถN เปXนเครื่องมือที่กําหนดกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดOานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงสอดคลOองกับยุทธศาสตรNชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมRบทภายใตOยุทธศาสตรNชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหRงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหRงชาติ พ.ศ. 2560 2579 แผนการปฏิ รู ป ประเทศดO า นการศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ป2 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนปฏิ บั ติ ราชการระยะ 3 ป2 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN เพื่อใหOการบริหารแผนสRูการปฏิบัติ
ไดOอยRางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคลOองกับเปiาหมายการใหOบริการของหนRวยงาน และการ
พั ฒ นาคุณ ภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิ ษณุ โลก อุตรดิตถN
จึงกําหนดแนวทางในการบริหารแผนสูRการปฏิบัติ ดังนี้
1. สรOางการรับรOูและความเขOาใจใหOกับผOูบริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับความเปXนมาและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN กับนโยบายและแผนที่สําคัญ
ในทุกระดับที่เกี่ยวขOอง และสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการเพื่อใหOเกิดการรับรOูและเขOาใจในทิศทางเดียวกัน
2. เนOนย้ำใหOผOูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ใหOความสําคัญ
แผนปฏิ บั ติการประจําป2 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาพิ ษ ณุ โลก
อุตรดิตถN เพื่อใชOเปXนกรอบในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจำป2ของสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบOานเมืองที่ดี เนOนการมีสRวนรRวมของทุกภาคสRวนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
3. มี ก ารบู ร ณาการแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2565 สRู แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําป2ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธN และกําหนดแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ ใหOสอดคลOองกัน
4. มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป2
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา อยRางเปXนระบบ และสอดคลOองกับการรายงาน
ในระบบ e-MENSCR
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เงื่อนไขความสําเร็จ
แผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถN จะสRงผลใหOเกิดเปiาหมายทีก่ ําหนดไวO ดOวยเงื่อนไขความสําเร็จ ดังนี้
1. ความตRอเนื่องของนโยบาย มีแผนและกลยุทธNที่สอดคลOองกับแผนปฏิบัติการ มีการกําหนดเปiาหมาย
ตัวชี้วัด ผูOรับผิดชอบ และกําหนดเวลาที่เหมาะสม ชัดเจน
2. กลุRม/หนRวย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และสถานศึกษาในสังกัด
จัดทำโครงการและกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคลOองกับบริบทของพื้นที่ สามารถนำไปสูRการปฏิบัติที่บรรลุผลไดO
3. การไดOรับการสนับสนุนทรัพยากรอยRางตRอเนื่อง ทั้งดOานงบประมาณ บุคลากร เวลาในการดําเนินการ
ที่ตRอเนื่อง และครอบคลุมภารกิจ
4. การมีสRวนรRวมของทุกภาคสRวนที่เกี่ยวขOองเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปรRงใส เปXนธรรม มีผลผลิตและผลลัพธNที่ชัดเจน
เปXนไปตามยุทธศาสตรNชาติ เพื่อใหOหนRวยงานและองคNกรที่เกี่ยวขOองเชื่อมั่นในการดําเนินงาน และใหOความสนับสนุน
ทรัพยากรอยRางตRอเนือ่ ง
6. การคลี่คลายของสถานการณNการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนRา 2019 (COVID-19) เพื่อใหOการสื่อสาร
ทําความเขOาใจ ดูแล ชRวยเหลือ กํากับ ติดตาม เปXนไปไดOอยRางใกลOชิด เชิงลึก และเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
1. กำหนดใหOมีคณะติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสูRการ
ปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษา ตลอดจนเรRงรัด กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบใหOการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ
2. นิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำป2 ข อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เหมาะสม เปXนไปอยRางมีประสิทธิภาพ
3. สรุ ป ประเมิ นผล และรายงานผลการดำเนิ นงานที่ สอดคลO องกั บการรายงานในระบบ e-MENSCR
ใหOหนRวยงานที่เกี่ยวขOองทราบ และเผยแพรRสูRสาธารณชน
--------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 182

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 183

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 184

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 185

คณะผู&จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายสุดเขต
สวยสม
นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
นายสิงหEเพชร สุทธิ

ผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE
รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE
รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE

รวบรวมข/อมูลและจัดทำรูปเล:ม
นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
นางเปรมฤดี
เกลาพิมาย
นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน
นางสัญชวัล
ผูกพานิช
นางนิตยา
อะทะไชย
นางสาวจำนงจิต วิทยานันทE
นางสาวนุชลี
ดีคำ
นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์

รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE
ผู/อำนวยการกลุKมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหEนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหEนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหEนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ/าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรEปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
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