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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำนำ
กระบวนการวางแผนเป็ น การก าหนดทิ ศ ทางหรื อ แนวทางการด าเนิ น งานในอนาคตขององค์ ก ร
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตาม แผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
เพื่อให้ส อดคล้องกับ นโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด ซึ่งในแต่ล ะปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องนา
แผนกลยุท ธ์ มาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกาหนด
ทางเลือกหรือแนวปฏิบั ติในการดาเนินงาน รวมทั้งการกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติก ารประจ าปีงบประมาณ จะเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการก าหนดกลยุท ธ์ไปสู่การปฏิบัติ
เป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการก าหนดกรอบและแนวทางการขับ เคลื่อนนโยบายการดาเนินงานให้กั บกลุ่ม งานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ต่อ การบริหาร
จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้ใช้เป็นกรอบ แนวทาง ในการบริหาร
จัดการศึก ษาให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั น ตลอดจนสามารถน าไปใช้เ ป็น เครื่องมื อ ในการขับ เคลื่อ นกลยุท ธ์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุโ ขทั ย เขต 1 จัดตั้ง ขึ้นตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ
เรื่องการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุง
แก้ไขการกาหนดเขตพื้นที่ก ารศึกษา และกาหนดเขตพื้นที่การศึก ษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกาหนดเขต
พื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 มาตรา 5 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กาหนดให้มี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษา มี ภารกิ จในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ก ารศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่อ นนโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ การจัด การศึ ก ษา สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และ
เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
สุโขทัย อาเภอกงไกรลาศ อาเภอคีรีมาศและอาเภอบ้านด่านลานหอย มีสถานศึกษาภาครัฐในกากับดูแลจานวน 127 แห่ง
1 สาขา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึก ษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวด้วย
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูป แบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสานส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับ องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึก ษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาสุโขทั ย เขต 1 มี พื้นที่ รับ ผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสุโขทัย อาเภอกงไกรลาศ อาเภอคีรีมาศ และอาเภอบ้านด่านลานหอย มีหมู่บ้าน
จานวน 378 หมู่บ้าน มีตาบล จานวน 38 ตาบล มีองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 33 แห่ง มีเทศบาลตาบล จานวน
8 แห่งและเทศบาลเมือง จานวน 1 แห่ง มีอาณาเขตดังนี้
พื้นที่ทั้งหมด 2,623.86 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอศรีสาโรงและอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนที่แสดงเขตบริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ข้อมูลจำนวนสถำนศึกษำ/ผู้เรียน
1. จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดจำแนกรำยอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
สถำนศึกษำสังกัด สพป.สท.1

อำเภอ

ประถม

เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย

รวม

26 ร.ร.
1 สาขา
30
24
16
96 ร.ร.
1 สำขำ

ม.ต้น

6
9
8
8
31

รวม

รร.
ขนำดเล็ก

32 รร.
1 สาขา
39
32
24
127 ร.ร.
1 สำขำ

21 ร.ร.
1 สาขา
26
18
11
76 ร.ร.
1 สำขำ

ร.ร.ขนำด
ร.ร.ขนำดกลำง ร.ร.ขนำดใหญ่ ใหญ่
พิเศษ

8

2

1

13
14
12

1

-

47

3

1

2. ข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2563
จำแนกรำยอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย
รวม

จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมด
32 ร.ร.
1 สาขา
39
32
24
127 ร.ร.
1 สำขำ

กำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนหลัก
โรงเรียนเรียนรวม
27
6
36
32
23
118

3
1
10
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3. จำนวนผูเ้ รียนจำแนกตำมระดับที่จัดกำรเรียนกำรสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวมก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

ชำย

จำนวนนักเรียน
หญิง

รวม

จำนวน
ห้อง

52
865
973
1,890
1,105
1,225
1,270
1,155
1,239
1,244
7,238
383
388
378
1,149
10,277

49
769
852
1,670
1,041
1,138
1,116
1,125
1,139
1,091
6,650
316
307
291
914
9,234

101
1,634
1,825
3,560
2,146
2,363
2,386
2,280
2,378
2,335
13,888
699
695
669
2,063
19,511

7
124
133
264
139
140
140
139
141
143
824
35
34
34
103
1,209

อัตรำส่วน
นักเรียน
ต่อห้อง
13 : 1
14 : 1
15 : 1
14 : 1
17 : 1
18 : 1
16 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
21 : 1
21 : 1
20 : 1
21 : 1
17 : 1

4. จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
จำแนกรำยศูนย์ประถมศึกษำอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอ
1 เมืองสุโขทัย
ที่

2 กงไกรลาศ
3 คีรีมาศ
4 บ้านด่านลานหอย
รวม

สถำน
ศึกษำ
32 ร.ร.
1 สาขา
39
32
24
127 ร.ร.
1 สำขำ

307

ชำย
3,316

นักเรียน
หญิง
3,048

256
241
242
1,046

2,344
2,308
2,467
10,496

1,974
2,009
2,272
9,438

ครู

รวม
6,364

ห้อง
เรียน
338

ครู:
นร.
1:21

4,315
4,236
4,596
19,511

329
284
258
1,209

1:17
1:18
1:19
1:19
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5. จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
บุคลำกร
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
* ผอ.สพป.
* รอง ผอ.สพป.
* ศึกษานิเทศก์
* บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
* พนักงานราชการ
* ลูกจ้างประจา
* ลูกจ้างชั่วคราว
ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ
* ผู้อานวยการโรงเรียน
* รองผู้อานวยการโรงเรียน
* ข้าราชการครู
* พนักงานราชการ
* ลูกจ้างประจา
* ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง (จากโครงการคืนครูฯ)
* ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) ดังนี้
- ครูธุรการ
จานวน 128 คน
- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จานวน 74 คน
- ครูวิกฤต
จานวน 10 คน
- ครูวิทย์-คณิต
จานวน 11 คน

จำนวน (คน)
1
2
12
32
2
5
11
86
12
1,046
45
40
43
223

6. ข้อมูลศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอ
1.
2.
3.
1.
2.
3.

อำเภอเมืองสุโขทัย
นายไชยยศ ทองปากน้า
นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
นางศรัญญารัตน์ พรมลา
อำเภอคีรีมำศ
นางสมปอง ราษี
นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
นางสาวบุญยืน กันจิตร

1.
2.
3.
1.
2.
3.

อำเภอกงไกรลำศ
นางสาววีณา แสนโกศิก
นายไกรสร พรมลา
นายไมตรี นาคประสิทธิ์
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
นางสิรธญา แก้วเนย
นางสาวศรุชา นาคทรัพย์
นางสาวจันทวรรณ ทองคา
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7. ข้อมูลกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนในสังกัด
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนลุ่มน้ำยม
1. โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
2. โรงเรียนบ้านกล้วย
3 .โรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกูล)
4. โรงเรียนบ้านเพชรไฝ
5. โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทศิ )
6. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
7. โรงเรียนบ้านปากแคว
8. โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
9. โรงเรียนวัดปากพระ
10. โรงเรียนบ้านหนองพยอม
11. โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสองฝั่งยมสำมัคคี
1. โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
2. โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
3. โรงเรียนวัดสงฆาราม
4. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
5. โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
6. โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)
7. โรงเรียนวัดท่าฉนวน
8. โรงเรียนวัดหางตลาด
9. โรงเรียนบ้านน้าเรื่อง
10. โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง2465)
11. โรงเรียนบ้านหนองตูม
12. โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)

อำเภอเมืองสุโขทัย
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนบ้ำนสวนศรีธำนี
1. โรงเรียนวัดยางเอน
2. โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
3. โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
4. โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บารุง)
5. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา (สาขาบ้านไผ่ขวาง)
6. โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
7. โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คาหมื่นปทุมานุสรณ์)
8. โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบารุง 303)
9. โรงเรียนวัดคุง้ ยางใหญ่
10. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
11. โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
อำเภอกงไกรลำศ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสิงหวัฒน์
1. โรงเรียนวัดปรักรัก
2. โรงเรียนวัดกกแรต
3. โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
4. โรงเรียนวัดคุง้ ยาง
5. โรงเรียนบ้านโป่งแค
6. โรงเรียนวัดโบสถ์
7. โรงเรียนบ้านดงเดือย
8. โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม
9. โรงเรียนวัดดงยาง
10. โรงเรียนบ้านยางแดน
11. โรงเรียนบ้านดอนสาโรง
12. โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
13. โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนรำมคำแหง
1. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
2. โรงเรียนวัดเชตุพน
3. โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
4 .โรงเรียนบ้านปากคลอง
5. โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
6. โรงเรียนบ้านวังวน
7. โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
8. โรงเรียนบ้านวังทองแดง
9 .โรงเรียนบ้านสานัก
10. โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฏร์บูรณะ)
11. โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอรุโณทัย
1. โรงเรียนวัดศรีเมือง
2. โรงเรียนบ้านป่าสัก
3. โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
4. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
5. โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
6. โรงเรียนวัดเสาหิน
7. โรงเรียนบ้านวังขวัญ
8. โรงเรียนบ้านหนองบัว
9. โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
10. โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
11. โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
12. โรงเรียนวัดทุง่
13. โรงเรียนวัดเต่าทอง
14. โรงเรียนวัดใหม่ไทยบารุง

อำเภอคีรีมำศ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเพชรคีรี
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสำยรุ้ง
1. โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
1. โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
2. โรงเรียนบ้านยางแหลม
2. โรงเรียนบ้านน้าพุ
3. โรงเรียนบ้านเนินประดู่
3. โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
4. โรงเรียนวัดหนองกก
4. โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้าตกสายรุง้ )
5. โรงเรียนบ้านวังกร่าง
5. โรงเรียนบ้านหนองตลับ
6. โรงเรียนบ้านยางเมือง
6. โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
7. โรงเรียนบ้านคลองน้าเย็น
7. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
8. โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)
8. โรงเรียนหนองบัวเขาดิน
9. โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวทิ ยา
9. โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
10. โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
10. โรงเรียนสามัคคีวทิ ยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)
11. โรงเรียนบ้านลาคลองยาง
11. โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
12. โรงเรียนบ้านเนินพยอม
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเมืองหน้ำด่ำน
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังเจ้ำรำม
1. โรงเรียนบ้านด่าน
7. โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย
1. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
7. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
2. โรงเรียนบ้านวังแดด
8. โรงเรียนบ้านวังไทร
2. โรงเรียนบ้านวังหาด
8. โรงเรียนบ้านลานทอง
3. โรงเรียนบ้านหนองจัง
9. โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
3. โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
9. โรงเรียนบ้านวังลึก
4. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 10. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) 4. โรงเรียนบ้านวังหิน
10. โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
5. โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ)
11. โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
5. โรงเรียนบ้านลานกระบือ
11. โรงเรียนบ้านหนองตม
6. โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
12. โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
6. โรงเรียนบ้านวังน้าขาว
13. โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนพระแม่ย่ำ
1. โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
2. โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
3. โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
4. โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
5. โรงเรียนบ้านน้าลาด
6. โรงเรียนบ้านเนินยาง
7. โรงเรียนบ้านนากาหลง
8. โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
9. โรงเรียนบ้านนาสระลอย
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8. รำยชื่อโรงเรียนในฝัน 3 รุ่น
โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3

จานวน 8 โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
โรงเรียนบ้านยางเมือง
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนวัดปากพระ
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

9. รำยชื่อโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
อำเภอเมืองสุโขทัย
1. โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ
(วันครู2504)
2. โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
3. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
"ศรีอินทราทิตย์"
4. โรงเรียนบ้านยางซ้าย
(พรหมมาประชาสรรค์)
5 .โรงเรียนบ้านสนามบิน
(ประชาศึกษา)
6. โรงเรียศรีมหาโพธิ์
(ประชาสรรค์)
7. โรงเรียนบ้านปากแคว
8. โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
9. โรงเรียนวัดปากพระ
10. โรงเรียนบ้านวังทองแดง

อำเภอกงไกรลำศ
1. โรงเรียนวัดกกแรต
2. โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
3. โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพ
ที่ 231
4. โรงเรียนวัดโบสถ์
5. โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
6. โรงเรียนบ้านดงเดือย
7. โรงเรียนวัดหางตลาด
8. โรงเรียนอนุาลกงไกรลาศ
(บ้านกร่าง2465)
9. โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
10. โรงเรียนวัดเต่าทอง
11. โรงเรียนบ้านเกาะนอก
(ประชานุเคราะห์)

อำเภอ
กงไกรลาศ
เมืองสุโขทัย
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย
จานวน 38 โรงเรียน

อำเภอคีรีมำศ
1. โรงเรียนบ้านเนินประดู่
2. โรงเรียนบ้านยางเมือง
3. โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ
(วัดบึง)
4. โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
5. โรงเรียนบ้านน้าพุ
6. โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
7. โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
8. โรงเรียนบ้านสามพวง
(สามัคคีพิทยา)
9. โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
10. โรงเรียนบ้านบึงหญ้า

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
1. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2. โรงเรียนบ้านด่าน
3. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
4. โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
5. โรงเรียนบ้านวังน้าขาว
6. โรงเรียนบ้านวังลึก
7. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
(กม.78)

10. โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
1. โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
2. โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465)
3. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
4. โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)
โรงเรียนต้นแบบควรจัดประสบกำรณ์โดยผ่ำนสื่อ
Montessori
1. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
2. โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมรอยพระยุคลบำท
1. โรงเรียนวัดคุ้งยาง
2 .โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย
1. โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
2. โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
3. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
4. โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนต้นแบบกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้แนวคิดไฮสโคป
High Scope
1. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
2. โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)
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11. โรงเรียนประชำรัฐ

จานวน 22 โรงเรียน

อำเภอเมืองสุโขทัย
1. โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
2. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
"ศรีอินทราทิตย์"
3. โรงเรียนบ้านสนามบิน
(ประชาศึกษา)
4. โรงเรียนวัดจันทร์
(ลอมราษฎร์บารุง)
5. โรงเรียนบ้านกล้วย

อำเภอกงไกรลำศ

อำเภอคีรีมำศ

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย

1. โรงเรียนวัดกกแรต
2. โรงเรียนวัดโบสถ์
3. โรงเรียนบ้านดงเดือย
4. โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
5. โรงเรียนวัดเต่าทอง
6. โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
7. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
8. โรงเรียนบ้านป่าสัก
9. โรงเรียนบ้านหนองบัว
(จิตพินิจประชาสรรค์)
10. โรงเรียนวัดทุ่ง
11. โรงเรียนวัดคุ้งยาง

1. โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ
(วัดบึง)
2. โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
3. โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
4. โรงเรียนบ้านสามพวง
(สามัคคีพิทยา)

1. โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
2. โรงเรียนบ้านวังลึก

12. โรงเรียนขนำดเล็ก (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)

จานวน 76 โรงเรียน 1 สาขา

อำเภอเมืองสุโขทัย

อำเภอกงไกรลำศ

อำเภอคีรีมำศ

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย

1. โรงเรียนบ้านขวาง
(น้อมประชานุกูล)
2. โรงเรียนบ้านเพชรไฝ
3. โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
4. โรงเรียนบ้านหนองพยอม
5. โรงเรียนบ้านสานัก
6. โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
7. โรงเรียนบ้านสวนเหนือ
(ประชาบารุง 303)
8. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
9. โรงเรียนวัดเชตุพน
10. โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
11. โรงเรียนวัดยางเอน
12. โรงเรียนบ้านบางคลอง
(ราษฎร์อุทิศ)
13. โรงเรียนบ้านปากคลอง
14. โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
15. โรงเรียนบ้านปากแคว
16. โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
17. โรงเรียนบ้านวังวน
18. โรงเรียนบ้านยางซ้าย
(พรหมมาประชาสรรค์)
19. โรงเรียนบ้านไสยาศน์
(ราษฎร์บูรณะ)
20. โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
21. โรงเรียนบ้านบางคลอง
(สามัคคีประชาคาร)
22. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

1. โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม
2. โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
3. โรงเรียนวัดศรีเมือง
4. โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
5. โรงเรียนบ้านยางแดน
6. โรงเรียนวัดสงฆาราม
7. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
8. โรงเรียนบ้านโป่งแค
9. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
10. โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
11. โรงเรียนวัดใหม่ไทยบารุง
12. โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
13. โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
14. โรงเรียนบ้านป่าสัก
15. โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพ
ที่ 231
16. โรงเรียนวัดดงยาง
17. โรงเรียนวัดทุ่ง
18. โรงเรียนวัดเต่าทอง
19. โรงเรียนบ้านหนองบัว
20. โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
21. โรงเรียนบ้านดอนสาโรง
22. โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
(บ้านกร่าง 2465)
23. โรงเรียนวัดปรักรัก
24. โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
25. โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
26. โรงเรียนวัดเสาหิน

1. โรงเรียนบ้านเนินยาง
2. โรงเรียนบ้านยางแหลม
3. โรงเรียนบ้านคลองน้าเย็น
4. โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
5. โรงเรียนบ้านน้าลาด
6. โรงเรียนมหาตมาคานธีนุสรณ์ (น้าตกสายรุ้ง)
7. โรงเรียนบ้านเนินพยอม
8. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
(สหกรณ์อุปถัมภ์)
9. โรงเรียนวัดหนองกก
10. โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
11. โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
12. โรงเรียนบ้านนากาหลง
13. โรงเรียนบ้านป้อม
ประชานุกูล
14. โรงเรียนบ้านนาสระลอย
15. โรงเรียนบ้านลาคลองยาง
16. โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ
(โพธิ์โตนด)
17. โรงเรียนบ้านหนองตลับ
18. โรงเรียนหนองบัวเขาดิน

1. โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2. โรงเรียนบ้านลานทอง
3. โรงเรียนบ้านหนองตม
4. โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
5. โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
6. โรงเรียนบ้านวังแดด
7. โรงเรียนบ้านวังหาด
8. โรงเรียนบ้านวังหิน
9. โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
10. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
(กม.78)
11. โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
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13. ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562
รำยกำร

นักเรียนต้นปี

ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน
ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาออกกลางคัน

16,143
14,063
2,080

นักเรียนออก
กลำงคัน
1

ร้อยละ

1

0.05

0.01

14. จำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
ระดับกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ชำย
หญิง
รวม ชำย หญิง
รวม
1,187 1,145 2,332 332 291
623
1,187 1,145 2,332 320 289
609
12
2
14
ชั้น ม.1
100
ชั้น ม.4
97.75

รำยกำร
นักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562
- ศึกษาต่อ
- ประกอบอาชีพ
ร้อยละกำรเรียนต่อ

15. ข้อมูลกำรเรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและ/หรือสำยอำชีพ ปีกำรศึกษำ 2557-2562
ปี
นักเรียน
นักเรียน
กำร
จบ ม.3
ศึกษำต่อ
ศึกษำ
2557
608
564
2558
620
578
2559
577
544
2560
557
514
2561
607
583
2562
623
609
อัตรำกำรเรียนต่อเปรียบเทียบกับปี
กำรศึกษำ 2561 กับ ปี 2562

ร้อยละ
92.76
93.23
94.28
92.28
96.05
97.75
+1.70

เรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และ/หรือสำย
อำขีพ
สำยสำมัญ
ร้อยละ
สำยอำชีพ ร้อยละ
303
53.72
261
46.28
248
42.91
330
57.09
130
23.90
414
76.10
176
34.24
338
65.76
334
57.29
249
42.71
237
38.92
372
61.08
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ผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
ตำรำงที่ 1 ผลค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยด้ำนที่ทดสอบ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561

ควำมสำมำรถ

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
เฉลี่ยรวม
ควำมสำมำรถ
ทั้ง 2 ด้ำน

คะแนนร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2561 เปรียบเทียบระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2562 กับ
ระดับ
ระดับ
กับระดับประเทศ
ระดับ
ปีกำรศึกษำ 2561
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ
กำรศึกษำ สูงกว่ำ/
ผลต่ำง
กำรศึกษำ
สูงกว่ำ/
ผลต่ำง
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ

46.46

44.87

ต่ากว่า

-1.59

52.46

ต่ากว่า

-7.59

44.94

46.06

สูงกว่า

+1.12

49.76

ต่ากว่า

-3.70

45.70

45.47

ต่ำกว่ำ

-0.23

50.26

ต่ำกว่ำ

-4.79

แผนภูมิผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยด้ำนที่ทดสอบ
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศและเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
54
52
50
48
46
44
42
40

ระดับประเทศปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
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ตำรำงที่ 2 ผลค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
คะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปี
ปีกำรศึกษำ 2562
กำรศึกษำ เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
2561
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กับปีกำรศึกษำ 2561
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำกับระดับประเทศ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เขตพื้นที่
คิดเป็น เขตพื้นที่
สูง
คิดเป็น
ประเทศ
สูงกว่ำ/ ผลต่ำง
ผลต่ำง
กำรศึกษำ
ร้อยละ กำรศึกษำ กว่ำ/
ร้อยละ
ต่ำกว่ำ ร้อยละ
ร้อยละ
ต่ำกว่ำ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้

49.07
32.90
35.55
34.42

48.61
33.69
34.54
31.70

ต่ากว่า
สูงกว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า

-0.46
+0.79
-1.01
-2.72

-0.94
+2.40
-2.84
-7.90

55.20
37.46
38.30

37.99

37.14

ต่ำกว่ำ -0.85 -2.24

41.61

35.48

ต่ากว่า -6.59 -11.94
ต่ากว่า -3.77 -10.06
ต่ากว่า -3.76 -9.82
-3.78 -10.65
ต่ากว่า
ต่ำ
กว่ำ

-4.47 -10.74

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

12

ตำรำงที่ 3 ผลค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2562)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ปีกำรศึกษำ
2560
45.29
35.55
38.13
32.73
37.93

ปีกำรศึกษำ
2561
55.20
37.46
38.30
35.48
41.61

ปีกำรศึกษำ
2562
48.61
33.69
34.54
31.70
37.14

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2562)
60
50
40
30
20

10
0

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562
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ตำรำงที่ 4 ผลค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
คะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปี
ปีกำรศึกษำ 2562
กำรศึกษำ เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
2561
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กับปีกำรศึกษำ 2561
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
ระดับ
ระดับ
กำรศึกษำกับระดับประเทศ
ระดับ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ
สูงกว่ำ/ ผลต่ำง คิดเป็น
สูงกว่ำ/ ผลต่ำง คิดเป็น
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
ต่ำกว่ำ ร้อยละ ร้อยละ
ต่ำกว่ำ ร้อยละ ร้อยละ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้

55.14
26.73
30.07
33.25

51.03
23.00
28.88
27.50

ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า

36.30

32.60

-4.11
-3.73
-1.19
-5.75

-7.45
-17.29

50.16
26.16
33.52
25.86

เพิ่มขึ้น +0.87 +1.73
ลดลง -3.16 -12.08
ลดลง -4.64 -13.48
เพิ่มขึ้น +1.64 +6.34

ต่ำกว่ำ -3.70 -10.18

33.93

ลดลง

-13.95

-3.96

-1.33 -3.92

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
60
50
40
30
20
10
0

ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
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ตำรำงที่ 5 ผลค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2562)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ปีกำรศึกษำ
2560
45.91
23.11
30.73
27.47
31.81

ปีกำรศึกษำ
2561
50.16
26.16
33.52
25.86
33.93

ปีกำรศึกษำ
2562
51.03
23.00
28.88
27.50
32.60

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2562)
60
50
40
30
20

10
0

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562
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ตำรำงที่ 6 ผลค่ำคะแนนร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
คะแนนร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2562
เปรียบเทียบระดับเขต
2561
พื้นที่กำรศึกษำ
เปรียบเทียบระดับเขต
ปีกำรศึกษำ 2562 กับ
พื้นที่กำรศึกษำกับ
ระดับ
ระดับ
ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับ
ระดับประเทศ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ
กำรศึกษำ สูงกว่ำ/
กำรศึกษำ
ผลต่ำง
สูงกว่ำ/
ผลต่ำง
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ

สมรรถนะ

การอ่านออกเสียง

68.50

72.53

สูงกว่า

+ 4.03

61.18

สูงกว่า

การอ่านรูเ้ รือ่ ง
เฉลี่ยรวม 2
สมรรถนะ

72.81

74.60

สูงกว่า

+ 1.79

70.06

สูงกว่า

+
11.35
+ 4.54

70.66

73.57

สูงกว่ำ

+ 2.91

65.52

สูงกว่ำ

+ 7.95

แผนภูมิผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561

80
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0
กำรอ่ำนออกเสียง
ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562

กำรอ่ำนรู้เรื่อง
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

เฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
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ส่วนที่ 2
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. มีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ
ชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1. รู้จักแยกแยะสิง่ ทีผ่ ิด-ชอบ/ ชั่ว-ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ – สิ่งที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งทีผ่ ิด สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทา มีอาชีพ
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ
การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทัง้ ในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุง่ หมายให้ผเู้ รียนทางาน
เป็นและมีงานทาในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผูส้ าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ
มีงานทาจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

4. เป็นพลเมืองดี
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครั ว -สถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทา
หน้าที่เป็นพลเมืองดี
3. การเป็นพลเมืองดี
“เห็ น อะไรที่ จ ะท าเพื่ อ บ้ า นเมื อ งได้
ก็ต้องทา”
เช่ น งานอาสาสมั ค ร งานบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทาด้วยความมี
น้าใจ และความเอื้ออาทร
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580


ด้านความมั่นคง
ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีสุข
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580
"ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"


ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
ยกระดับคุณภาพในหลากหลายมิติ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง


ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ


ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
สร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้าในทุกมิติ



ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เติบโตสมดุล ยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
และประโยชน์ส่วนรวม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณจะต้อง
สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง ประเด็ น แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี 23 ประเด็น
ประกอบด้วย 1) ความมั่ นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5) การท่ อ งเที่ ย ว 6) การพั ฒ นาพื้ น ที่ และเมื อ งน่ า อยู่ อั จ ฉริย ะ 7) โครงสร้ างพื้น ฐานระบบโลจิส ติก ส์แ ละดิจิทั ล
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14) ศัก ยภาพการกี ฬา 15) พลัง ทางสัง คม 16) เศรษฐกิ จ ฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลัก ประกั นทางสัง คม
18) การเติบ โตอย่างยั่ง ยืน 19) การบริห ารจัดการน้าทั้ งระบบ 20) การบริก ารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
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แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้านต่าง ๆ โดยการ
ปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงาน
เพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไก
และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ษาให้มี คุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึก ษาระบบ
ทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาท
การวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุ ดมศึกษา เพื่อสนับ สนุน การพัฒ นาประเทศไทยออกจากกั บดักรายได้
ปานกลางอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
รวมทั้ ง ยุท ธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุท ธศาสตร์ โดยมี 6 ยุท ธศาสตร์ ตามกรอบยุท ธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่ วามมั่งคั่งและยัง่ ยืน
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้อ งกันการทุ จริต ประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบ าลในสัง คมไทย 7) การพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึงโอกาสและความ
เสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะ
ในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด
จนตลอดชีวิต ภายใต้บ ริบ ทเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศและของโลกที่ ขับ เคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความ คิ ด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกั บดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา
(Equity) คุณภาพการศึก ษา (Quality) ประสิท ธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิ ต และพั ฒ นาก าลัง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่ าเที ยมทางการศึก ษา 5) การจัดการศึก ษาเพื่อสร้างเสริม คุณภาพชี วิตที่ เ ป็นมิ ตรกั บ สิ่ง แวดล้อม 6) การพัฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดประเด็นการพัฒนาไว้
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23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลักของชาติ
ที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ โดยกาหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ในการ
จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์ห รือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติหรือกาหนดแผนงานหรือโครงการ
ที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ หรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การ
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การ
พัฒ นาระบบการเตรียมความพร้อ มแห่ง ชาติ 5) การพัฒ นาศัก ยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและ
แก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า 19) การ
รักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดี
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จาแนก เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และ
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายราชการประจา 9) การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การ
พัฒ นาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุท กภัย 12) การสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็น ของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่ ส อดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ 3) การพัฒ นาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสั งคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริห าร
จัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่ง มี ส าระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึก ษาเพื่อความมั่นคงของสัง คมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่ ส อดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุท ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง
ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่ง ขันของประเทศ 3) การพั ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต
ที่ เ ป็นมิ ตรกั บสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมี เ ป้าหมาย ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น กรอบแนวทางในการดาเนินงาน
ซึ่งมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
- นโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ และบุคลากร เช่น
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน
เพิ่ม ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้ ง การนาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วย ทั้ ง การบริหารงานและการจัด
การศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรั พยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ โครงการแบบ
ร่วมมือและบูรณาการที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ จัดทางบประมาณทีม่ ี
ประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่ วม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหาร
จัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ ของบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับ รื้อ และเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึก ษาและการเรียนรู้ โดยมุ่ ง ให้ครอบคลุม ถึง การจัดการศึกษา
เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง การจัดการเรียนรู้
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจาเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรู้ เ ชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริง หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิต และสร้างอาชีพ อาทิ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับ ประชาชนทุ กช่วงวัย เน้นส่ง เสริมและยกระดับ ทัก ษะภาษาอังกฤษ
(English for All)
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเขตพื้ น ที่ พิ เ ศษ (พื้ น ที่ สู ง พื้ น ที่ ต ามแนวตะเข็ บ ชายแดน และพื้ น ที่ เ กาะแก่ ง ชายฝั่ ง ทะเล
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
- พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะความรู้ และความช านาญในการใช้ เ ทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึก ษาธิก ารให้มี ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัด
ทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย
เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพก าลัง เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้
5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูป องค์ก ารเพื่ อลดความทับซ้อน เพิ่ม ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน ที่ มี ภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน
และประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
- พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและพัฒนากาลัง คนของกระทรวงศึก ษาธิก ารให้ ส อดคล้องกั บการปฏิรูป
องค์การ
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้อย่างอิสระและ
มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุ ณภาพชีวิตบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
- นโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
5. ด าเนิ น การปลดล็อ ก ปรั บ เปลี่ ยน เปิ ด กว้ า ง ที่ เ ป็ น เงื่อ นไขต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุผ ลตามนโยบาย
“การศึกษายกกาลัง สอง (Thailand Education Eco - System : TE2 S) การศึก ษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์
Demand” โดย
- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดาเนินการที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ ความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และRe-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ
- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมิ นผลการเรียนรู้ของผู้เ รี ยนผ่านศูนย์พั ฒ นาศัก ยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
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Center : HCEC) จากแพลตฟอร์ม ดิจิทั ล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุม ผู้เ รีย น
ทั่วประเทศ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ นาไปสู่ นัก เรียนยกกาลังสอง ที่ เ น้นเรียนเพื่อรู้ พัฒ นาทั ก ษะเพื่อท า ครูยกก าลังสอง ที่ เ น้น
เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกาลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกาลังสอง
ที่เน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกาลังสอง ที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่
On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตทีเ่ ป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้
ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกาลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน
- จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทาหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพั ฒ นาผ่านศูนย์พั ฒ นาศัก ยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :
HCEC)
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง ให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ ที่หลากหลาย และ
ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพั ฒนารายบุคคล สู่ความเป็นเลิศ
(Excellence Individual Development Plan : EIDP)
- จัดทา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จาเป็น”
นโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากาหนดให้มี
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษย์ ที่ ห ลากหลาย มี เ ป้ า หมาย
ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมือง
ที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ ง มั่ นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เ ป็น “การศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึก ษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพอย่าง
เท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พั ฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึก ษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิ บัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
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2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึก ษาจนจบการศึก ษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึก ษาเพื่ ออาชีพ สามารถวิเ คราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพ มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่ง เสริม การจัดการศึ ก ษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มี ทั ก ษะการเรียนรู้และทั ก ษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่ า งครบถ้ ว น เป็ น คนดี มี วิ นั ย มี ค วามรั ก ในสถาบัน หลัก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่ จาเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมื อ ปฏิบัติจริง รวมทั้ง ส่ง เสริม การจัดการเรียนรู้ที่ส ร้างสมดุลทุ กด้าน ส่ง เสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการโดยใช้พื้นที่ เ ป็ นฐาน มี นวัตกรรมเป็นกลไกหลัก ในการขับ เคลื่ อ น
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พั ฒ นาโรงเรียนมั ธยมดีสี่มุ มเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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วิสัยทัศน์ สพฐ.
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ สพฐ.
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริม สร้า งความมั่ น คงของสถาบั นหลัก ของชาติ แ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย สพฐ.
1. ผู้ เ รี ย นมี ค วามรัก ในสถาบัน หลัก ของชาติ และยึ ด มั่ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั นมี
พระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุ ข มี ทั ศนคติที่ ถูก ต้องต่อบ้า นเมื อง มี ห ลัก คิดที่ ถูก ต้อง และเป็นพลเมื องดี ของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสาม ารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล
นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี ความรู้ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า ง ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
โอกาส

จุดอ่อน

จุดแข็ง

อุปสรรค
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่า
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค สาหรับสภาพแวดล้อมภายใน มีปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน มากกว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง และเมื่อนาผลการ
วิเ คราะห์ปัจ จัยภายนอกและปัจ จัยภายใน มาก าหนดจุดลงบนแกน OT ตามแผนภูมิ ก ราฟแสดงผลการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทั ย เขต 1 จะเห็นว่า
จุดตัดอยู่ในสถานภาพ Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) แสดงว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
มีปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา ควรกาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรต่อไป
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุโขทัย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 256 4
ตามนโยบาย แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้

ค่านิยม
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) มีทักษะการเรียนรู้เชื่อมโยง
สู่อาชีพ การมีงานทาตามความสามารถและความถนัด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
2. ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับวัย
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจในการทางาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)
5. พัฒนาบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทางานแบบบูรณาการ มีความสามัคคี มีวินัย มีส่วนร่วมในการ
ทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

จุดเน้น


สร้าง...สรรค์
เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ


สร้าง...คุณภาพ
การศึกษา

4 สร้าง
การพัฒนาสู่มิติ
การศึกษาอย่าง
ยั่งยืน


สร้าง...ค่านิยม
คุณความดี


สร้าง...จิตอาสา
พัฒนาสังคม

4 สร้างการพัฒนาสู่มิติการศึกษาอย่างยั่งยืน
 สร้าง...คุณภาพการศึกษา
- คุณภาพเขตพื้นที่การศึกษา
- คุณภาพผู้เรียน
- คุณภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร
- คุณภาพโรงเรียน
 สร้าง...ค่านิยมคุณความดี
- คุณธรรม นาความรู้

 สร้าง...จิตอาสาพัฒนาสังคม
- เราทาความดีเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
 สร้าง...สรรค์เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ถูกต้อง
- รวดเร็ว
- ปลอดภัย
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ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่

ตัวชี้วัด

1. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น ชาติ ยึ ด มั่ น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์
มี คุณธรรมอั ตลักษณ์ มี จิตสาธารณะ มี จิตอาสา รับ ผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุ ก รู ป แบบที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง เช่ น ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุ น แรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
เป็นต้น
4. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาส ได้ รั บ การบริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ไปพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. จ านวนสถานศึก ษาที่ จัดบรรยากาศสิ่ง แวดล้อม และกิ จ กรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน
แสดงออกถึง ความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุ ขมี ทั ศนคติที่ ดีต่อบ้านเมื อง มี ห ลัก คิดที่ ถูก ต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
100
100

100

75
100

100

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่

ตัวชี้วัด

1.

จานวนผู้เรียน มีความสามารถด้านวิชาการ และมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

2.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
80
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20

30
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผูเ้ รียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1.

ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
(3R8C)
2. ร้อยละของผู้เ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ มี คะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ า รั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) มี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความ
ถนั ด และความต้ อ งการของตนเอง มี ทั ก ษะอาชี พ ที่ ส อดคล้อ งกั บ ความต้ องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เ รียนทุก คนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข ภาวะที่ ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป
8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสัง คมอย่างสอดคล้องตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
9. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
10. มีการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา
11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต
12. ร้ อ ยละของผู้เ รีย นปฐมวั ยมี พั ฒ นาการด้ านร่างกาย อารมณ์ – จิ ต ใจ สั ง คม และ
สติปัญญา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
80
50
+3
70

80
80
80
80
50
100
50
100

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1.
2.

ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
80
90
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ที่

ตัวชี้วัด

3.

ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สถานศึก ษาได้รับการพัฒนาให้มีม าตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท
ขนาด และพื้นที่
สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองผู้ เ รี ย นและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.
5.
6.
7.
8.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
70
70
85
80
80
100

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่

ตัวชี้วัด

1.

สถานศึกษาในสังกัดมี นโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น
การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริ มาณ
ขยะ และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน
สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ เ รียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มี ก ารขยายผลแหล่งเรียนรู้ ผู้ เ รียน โรงเรียน ชุม ชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ครู และผู้เรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชน

2.
3.
4.
5.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
90
90
90
90
75

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1.
2.

สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความสะอาด ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
100
90
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ที่

ตัวชี้วัด

3.

ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา และสถานศึก ษา นานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data

4.
5.
6.
7.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
100
85
85
100
100

Technology)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของสถานศึกษาที่ มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
มีการจัดระบบและควบคุมการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

80
100
80
100
100
100
100
100
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้จัดทาโครงการตามภารกิจงานเพื่อการบริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศด้านการศึก ษา แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และ
สภาพปัญหาความต้องการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 43 โครงการ
งบประมาณ 3,020,340 บาท ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

1 การพัฒนาและการวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน
0.00
คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
2 ขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทงั้ ระบบสู่การยกระดับ
0.00
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21
3 อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความประพฤตินักเรียน
50,000.00

รวม

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

นิเทศ
ติดตามฯ

วีณา

นิเทศ
ติดตามฯ

ศรุชา

ส่งเสริมฯ

เฟื่องฟ้า

50,000.00

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

1 ลูกพ่อขุนราม คิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน

26,260.00

2 ลูกพ่อขุนรามลายมืองาม อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งห้องเรียน

29,100.00

3 รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564

34,780.00

4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา โรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

88,840.00

5 เสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
6 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

64,300.00

รวม

300,000.00

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

นิเทศ
ติดตามฯ
นิเทศ
ติดตามฯ
นิเทศ
ติดตามฯ

ไชยยศ,บุญยืน
,สิรธญา
ณัฐพัชร์, สิรธญา

นิเทศ
ติดตามฯ,
ส่งเสริมฯ
นิเทศ
ติดตามฯ
นิเทศ
ติดตามฯ

ไกรสร,
ณัฐพัชร์,
ศรัญญารัตน์
สมปอง,
สิรธญา,ยุพิน
สมปอง
สิรธญา

543,280.00
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการ

1 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
4 ประชุมพิจารณาบาเหน็จความชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

งบประมาณ

35,000.00

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
รอง ผอ.
สพป.สท.1

ผู้รับผิดชอบ
รอง วีระ

206,080.00

นิเทศ
ติดตามฯ

ไชยยศ,สิรธญา

800.00

นิเทศ
ติดตามฯ

ศรัญญารัตน์,
ณัฐพัชร,ไกรสร

15,150.00

บริหารงาน
บุคคล

นิชานันท์,
เยาวรัตน์

34,390.00

บริหารงาน
บุคคล

ชรัชวรินทร์,
ประภัสสร

175,880.00

บริหารงาน
บุคคล
บริหารงาน
บุคคล

เยาวรัตน์,รัตนา

7 เชิดชูเกียรติครู ประจาปี พ.ศ. 2564

86,730.00

8 พัฒนาขีดสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
9 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

50,000.00

ตรวจสอบ ภิญโญ,พรพนา,
ภายใน
ชญานิศา

29,500.00

รัตนา,ฐิติรัตน์

10 การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยและการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/พัฒนาอย่างเข้ม
11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
12 สุขใจ ไหว้พระ มาฆบูชา

99,100.00

บริหารงาน
บุคคล
บริหารงาน
บุคคล

นโยบาย
และแผน

รจนา, วาริน

13 สืบสาน วัฒนธรรมไทย

535,220.00
19,640.00
20,000.00

14 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน กิจกรรม วันสาคัญ
ทางศาสนา
15 สุข เกษียณ

รวม

5,000.00
30,170.00

เยาวรัตน์

รัตนา,ฐิติรัตน์

อานวยการ ทิพย์วรรณ,ทวี

รัตน์
นิเทศ
มะลิ,ไชยยศ,
ติดตามฯ
ไมตรี,สิรธญา
อานวยการ วัชรพงศ์
บริหารงาน ดารารัตน์,
การเงินฯ
ภัทรา

1,342,660.00

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา
ที่

โครงการ

1 การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดการเรียนรวม ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2 การส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
3 การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา 2564

รวม

งบประมาณ

1,500.00

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

นิเทศฯ

บุญยืน

115,900.00

ส่งเสริมฯ

ยุพิน, เฟื่องฟ้า

46,800.00

ส่งเสริมฯ

เฟื่องฟ้า

164,200.00

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

1 สร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
รวม

งบประมาณ

10,000.00

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมฯ

ผู้รับผิดชอบ
ยุพิน

10,000.00

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
3 สานักงานสะอาดบรรยากาศสดใส ใส่ใจบริการ ประสานงานรัฐ
4 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสาหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
ภายในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1
6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
7 ส่งเสริมสนับสนุนแผนปฏิบตั ิการตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
8 จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

35,000.00

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
รอง ผอ.
สพป.สท.1

ผู้รับผิดชอบ
รอง ญาณินท์

87,900.00
180,000.00

อานวยการ
อานวยการ

145,000.00

อานวยการ

วัลยา
ทิพย์วรรณ,
วัชรพงศ์
ชุลีกร,วัชรพงศ์

14,610.00

นิเทศ
ติดตามฯ

ไมตรี,บุญยืน
,สิรธญา

50,600.00

นิเทศ
ติดตามฯ

มะลิ,บุญยืน

67,580.00

ตรวจสอบ
ภายใน

ภิญโญ,พรพนา,
ชญานิศา

55,240.00

นโยบาย
และแผน
นโยบาย
และแผน
อานวยการ
อานวยการ

รจนา,วาริน,
กิตยา
รจนา,วาริน,
อรอนงค์
ชุลีกร
ยุพิน, ชุลีกร

9 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 - 2568

30,000.00

10 การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
11 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ

30,000.00
7,100.00

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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ที่

โครงการ

12 กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 การประชุมสัมมนาทางวิชาการนาเสนอผลงานและจัดแสดง
นิทรรศการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
14 การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
ประจาปี2564
15 Green Office

รวม

งบประมาณ

106,000.00

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย
และแผน
นิเทศ
ติดตาม

เสาวลพ,กิตยา

33,120.00

บริการงาน
การงินฯ

ดารารัตน์, นิสา

21,520.00

อานวยการ

ชุลีกร

46,530.00

สมปอง

910,200.00

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่

โครงการ

1 การพัฒนาและการวัดประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2 ขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21

3 อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
รวม

กิจกรรม

1. จัดทาแนวดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. จัดทาแนวดาเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ดิจิทัล แพลตฟอร์ม (DEEP)
2. จัดกิจกรรม PLC ภายในโรงเรียน
3. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนบทบาทของ
“ผู้สอน” เป็น (Coach)จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สาหรับครู
และนักเรียน
4. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการ
นิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
อบรมครูผู้ทาหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายกิจการ
นักเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 128 คน
จานวน 3 วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

0.00

3

12

1

4,5

นิเทศ
ติดตามฯ

วีณา

ต.ค.63 –
ก.ย.64

0.00

3

12

1,4

6

นิเทศ
ติดตามฯ

ศรุชา

ต.ค.63 –
ก.ย.64

50,000.00

4

17

1-4

1,2,3,8 ส่งเสริมฯ

เฟื่องฟ้า

50,000.00
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

สอดคล้อง

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ไชยยศ,
บุญยืน,
สิรธญา
ณัฐพัชร์,
สิรธญา

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

1 ลูกพ่อขุนราม คิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน

ต.ค.63 –
ก.ย.64

26,260.00

3

12

2

1

นิเทศฯ

2

ต.ค.63 –
ก.ย.64

29,100.00

3

12

2

1

นิเทศฯ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

34,780.00

3

12

1

1,2

นิเทศฯ

ไกรสร,
ณัฐพัชร์,
ศรัญญารัตน์

ต.ค.63 –
ก.ย.64

88,840.00

3

11

1

1

ส่งเสริมฯ

สมปอง

ต.ค.63 –
ก.ย.64

64,300.00

3

12

1

1,2

นิเทศ
ติดตามฯ

สมปอง

ต.ค.63 –
ก.ย.64

300,000.00

3

12

1

1

นิเทศ
ติดตามฯ

สิรธญา

3

4

5

6

1. การจัดทาสื่อ/คู่มือการนิเทศการคิดเลขคล่อง
2. ประเมิน “คิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน”
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัล
ลูกพ่อขุนรามลายมืองาม อ่านคล่อง เขียน
1. จัดทาแนวทางการและเกณฑ์การประเมิน
คล่อง ทั้งห้องเรียน
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมืองาม ทั้งห้องเรียน”
2. การประเมิน “อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งห้องเรียน”
3. มอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร “อ่านคล่อง เขียนคล่อง
ทั้งห้องเรียน”
4. นิเทศตามการดาเนินงานกิจกรรม “ลายมืองาม
ทั้งห้องเรียน และรายงานผล
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 1. แข่งขันทักษะภาษาไทย นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี 2564
และมัธยมศึกษา ที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่
2. ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมี
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้รับผิดชอบและ
งานทา โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสานักงาน นักเรียนแกนนา ระยะเวลา 2 วัน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2. มหกรรมแสดงผลงานพัฒนาทักษะอาชีพของ
1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่
3. ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทา
เสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมประสบการณ์ความรู้และ
ผู้เรียนระดับปฐมวัยในสังกัดสานักงานเขต
ทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ในสังกัดสานักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้กับ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัด จานวน 200 คน
ระยะเวลา 1 วัน
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70
จัดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เด็ก
ปกติ และเด็กพิเศษเรียนร่วม จานวน 275 กิจกรรม
รวม

543,280.00
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการ

1

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

2

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1

4

ประชุมพิจารณาบาเหน็จความชอบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

6

กิจกรรม

1. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงาน
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและกลุ่มงาน
2. การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจิตอาสา
1. จัดทาแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
2. ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ตามนโยบาย
และจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่
3. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการนิเทศ
4. พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ
นิเทศของเขตพื้นที่
1. จัดทาคู่มือแนวทางการจัดสอบและแบบทดสอบ
ให้กับโรงเรียนดาเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผู้เรียน ชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 จานวน 2 ครั้ง
2. รายงานผลการการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น
ป.3, ป.6 และ ม.3
ประชุมพิจารณาบาเหน็จความชอบของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน
2 ครั้ง คือ รอบ 1 ตุลาคม 2563 และรอบ
1 เมษายน 2564
1. ประชุมคณะทางานตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอ
เครื่องราชฯ (จานวน 2 วัน)
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ จานวน 1 วัน
ประชุมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

35,000.00

3

12

1,2,3

8,11

รอง ผอ.
สพป.
สท.1

รอง วีระ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

206,080.00

3

12

1

1

นิเทศฯ

ไชยยศ,
สิรธญา

ต.ค.63 –
ก.ย.64

800.00

3

12

1

2,3

นิเทศฯ

ศรัญญารัตน์,

ต.ค.63 –
ก.ย.64

15,150.00

3

11

3

10

บริหารงาน
บุคคล

นิชานันท์,
เยาวรัตน์

ต.ค.63 –
ก.ย.64

34,390.00

3

11

3

10

บริหารงาน
บุคคล

ชรัชวรินทร์,
ประภัสสร

ต.ค.63 –
ก.ย.64

175,880.00

3

10

1,3

10,11

บริหารงาน
บุคคล

เยาวรัตน์,
รัตนา

ณัฐพัชร,
ไกรสร
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ที่

โครงการ

กิจกรรม

ทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 500 คน
7 เชิดชูเกียรติครู ประจาปี พ.ศ. 2564
ประชุมคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อรับ
รางวัลดีเด่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 พัฒนาขีดสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 3 คน เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
อย่างน้อยคนละ 3 หลักสูตร
9 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
2. ประชุมคณะทางานตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูล
ของผู้ขอย้าย
3. ประชุมคณะทางานจัดทามาตรการช่วยเหลือ
ป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัด สพฐ.
10 การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร 1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการกาหนดแนวทาง
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย และการ ดาเนินการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 15 คน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/พัฒนาอย่างเข้ม
2. ปฐมนิเทศฯ และเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู/พัฒนาอย่างเข้ม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย จานวน 150 คน และคณะกรรมการ จานวน
15 คน รวมทัง้ สิ้น จานวน 165 คน
11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาศักยภาการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
พัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต
1 สู่มิติการศึกษาอย่างยัง่ ยืน ให้กับผูบ้ ริหารการศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

86,730.00

3

11

1,3

10

บริหารงาน
บุคคล

เยาวรัตน์

ต.ค.63 –
ก.ย.64

50,000.00

6

21

1

10

ตรวจสอบ
ภายใน

ภิญโญ,
พรพนา,
ชญานิศา

ต.ค.63 –
ก.ย.64

29,500.00

6

20

1

10,11

บริหารงาน
บุคคล

รัตนา,
ฐิติรัตน์

ต.ค.63 –
ก.ย.64

99,100.00

3

11

1

9,10,
11

บริหารงาน
บุคคล

รัตนา,
ฐิติรัตน์

เม.ย. –
ก.ย.64

535,220.00

3

20

1

11

นโยบาย
และแผน

รจนา, วาริน
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ที่

โครงการ

12 สุขใจ ไหว้พระ มาฆบูชา

13 สืบสาน วัฒนธรรมไทย
14 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน
หน่วยงาน กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา

15 สุข เกษียณ

รวม

กิจกรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด จานวน 134 คน ระยะเวลา 2 วัน
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ให้กับบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 69 คน
จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จานวน 70 คน ระยะเวลา 1 วัน
จัดกิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระ บาเพ็ญคุณความดี
ปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐาน ตามหลัก
พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆ
บูชา ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา เพื่อเสริมสร้างวินัย
ข้าราชการ และพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจและพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากร
สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 จานวน 71 คน ระยะเวลา
1 วัน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2564
จานวน 109 คน คณะทางาน จานวน 10 คน
ระยะเวลา 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.-มี.ค.
64

19,640.00

3

10

2

10,11

อานวยการ

ทิพย์วรรณ
,ทวีรัตน์

เม.ย.-มิ.ย.
64

20,000.00

3

10

2

10,11

นิเทศ
ติดตามฯ

เม.ย.-มิ.ย.
64

5,000.00

3

10

3

10,11

อานวย
การ

มะลิ,
ไชยยศ,ไมตรี
,สิรธญา
วัชรพงศ์

เม.ย.-ก.ย.
64

30,170.00

3

17

1

10

บริหาร
งาน
การเงิน

ดารารัตน์
,ภัทรา

1,342,660.00
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
ที่

โครงการ

1 การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จัดการเรียนรวม ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1
2 การส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2564

3 การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา
ประจาสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา 2564
รวม

กิจกรรม

1. สารวจข้อมูลครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ผ่าน
การอบรม
2. ศึกษาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเรียนรวม
ตามโครงสร้างซีท (Seat Framework)
3. จัดทาหลักสูตรอบรม Online
1. คัดกรองนักเรียนโดยใช้โปรแกรม scan tool
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. ประเมินโรงเรียนที่ดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564
4. ประกวดโรงเรียนที่ดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้เข้มแข็ง ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี 2564
5. กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนยากไร้/ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา
1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. สารวจข้อมูลนักจิตวิทยา
3. ประชุมนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา
4. ติดตามการทางานของนักจิตวิทยาประจา
สถานศึกษา ประจาปี 2564

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

สอดคล้อง
งบประมาณ

1,500.00

ยุทธศาสตร์ชาติ
4

แผนแม่บท
11

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1,4

1,2

นิเทศ
ติดตามฯ

บุญยืน

เม.ย. –
ก.ย.64

115,900.00

4

17

1,3,4

1,7

ส่งเสริมฯ

ยุพิน,
เฟื่องฟ้า

เม.ย. –
ก.ย.64

46,800.00

4

17

1,3,4

7,8

ส่งเสริมฯ

เฟื่องฟ้า

164,200.00
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

1 สร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1. ประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์คลิป
VDO “ลด เลิก ใช้”วัสดุอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. ประชุมคณะกรรมการประกวดคลิป VDO “ลด
เลิก ใช้”วัสดุอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ประกวดคลิป VDO “ลด เลิก ใช้”วัสดุอย่าง
คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เม.ย. –
ก.ย.64

รวม

สอดคล้อง

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1

งบประมาณ

10,000.00

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

3

11

จุดเน้น
1

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด
1
ส่งเสริมฯ

ผู้รับผิดชอบ

ยุพิน

10,000.00

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

กิจกรรม

1

ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1

2

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

จัดประชุมบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ให้กับบุคลากร จานวน 69 คน จานวน 2 ครัง้
1. ดาเนินรายการ “เสมาปริทรรศน์” ทางสถานีวทิ ยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย ทุกวัน
พฤหัสบดีตลอดปี จานวนทั้งสิ้น 52 ครั้ง
2. จัดซื้อ นสพ. วันละ 2 ฉบับ ตลอดปี เพื่อให้
ข้าราชการสานักงานและผู้ตดิ ต่อราชการ ได้ติดตาม
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
3. ลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 2 ฉบับ เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี
4. อบรมผู้ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
จานวน 130 คน ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สอดคล้อง
งบประมาณ

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

ต.ค.63 –
ก.ย.64

35,000.00

3

12

3,4

2,3,4

รอง ผอ.
สพป.สท.1

รอง
ญาณินท์

ต.ค.63 –
ก.ย.64

87,900.00

6

20

1-4

2,3,4

อานวยการ

วัลยา
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ที่

3

4

5

6
7

โครงการ

กิจกรรม

5. จัดทาวารสารข่าว เดือนละ 1 ครั้ง
6. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จานวน 1 ป้าย
7. จัดทามาสคอต ประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 2 ตัว
สานักงานสะอาดบรรยากาศสดใส ใส่ใจ
1. จัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสานักงาน และในห้อง
บริการ ประสานงานรัฐ
ทางานให้มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัด
2. จัดกิจกรรมร่วมงานประเพณีและวันสาคัญต่างๆ
3. จัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว สาหรับให้บริการและ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาหรับ
2. ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพอาเภอ/
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
3. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสัญจร 4 อาเภอ จานวน 4 ครั้ง
4. ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 2 ครั้ง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
อบรมให้ความรู้ การดาเนินการระบบประกัน
สถานศึกษาของสถานศึกษาภายในสังกัดของ คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับข้าราชการครูและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้บริการสถานศึกษาในสังกัด จานวน 127 โรงเรียน
สุโขทัย เขต 1
จานวน 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. , อนุกรรมการ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ก.ต.ป.น. และ ศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 4 ครั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายค่า
ภายใน ประจาปีงบประมาณ
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบาย
พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรี) ของสถานศึกษาในสังกัด จานวน
127 โรงเรียน และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 เป็นรายไตรมาส

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สอดคล้อง
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. –
ก.ย.64

180,000.00

6

20

1,3

2

อานวยการ

ทิพย์วรรณ
,วัชรพงศ์

ต.ค.63 –
ก.ย.64

145,000.00

3

11

1,2,3

1,2,4

อานวยการ

ชุลีกร,
วัชรพงศ์

เม.ย. –
ก.ย.64

14,610.00

3

12

1,3

10,12- นิเทศ
15
ติดตามฯ

เม.ย. –
ก.ย.64

50,600.00

3

12

1

1-8

นิเทศ ติด
ตามฯ

มะลิ,บุญยืน

ต.ค.63 –
ก.ย.64

67,580.00

6

21

1,3

4,11

ตรวจสอบ
ภายใน

ภิญโญ,
พรพนา,
ชญานิศา
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ไมตรี,บุญยืน
,สิรธญา

45
ที่

โครงการ

8

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

9

จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2565 - 2568

10 การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรม

จานวน 4 ครั้ง
2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 2 วันทาการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 33 คน ระยะเวลา 1 วัน
2. ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 1 วัน
3. จัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เสนอ กศจ.สุโขทัย พิจารณาเห็นชอบ
4. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. ประชุมกากับติดตามการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดแผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. จานวน 3 ครั้ง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานจัดทาร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 - 2568
จานวน 33 คน ระยะเวลา 1 วัน
2. จัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2565 - 2568 เสนอ กศจ.สุโขทัย
3. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2565 - 2568
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1, รอง ผอ.สพป.สุโขทับ เขต 1
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ
ผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด จานวน 42 คน
2. ประชุมคณะทางานระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วดั จานวน 42 คน จานวน 3 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สอดคล้อง
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63 –
ก.ย.64

55,240.00

6

20

1

12

นโยบาย
และแผน

รจนา,
วาริน,
กิตยา

ต.ค.63 –
ก.ย.64

30,000.00

6

20

1

12

นโยบาย
และแผน

รจนา,
วาริน,
อรอนงค์

ต.ค.63 –
ก.ย.64

30,000.00

6

20

1

2

อานวยการ ชุลีกร
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ที่

โครงการ

11 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ

12 กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

13 การประชุมสัมมนาทางวิชาการนาเสนอ
ผลงานและจัดแสดงนิทรรศการ ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
14 การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณ ประจาปี 2564

15 Green Office

รวม

กิจกรรม

3. ประชุมคณะทางานระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ จานวน 25 คน
จานวน 3 ครั้ง
จัดประชุมบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 71 คน
เพื่อดาเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ และ
กิจกรรม Big Cleaning Day
1. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจ
ราชการ จานวน 5 ครั้ง จานวน 67 คน
2. ประชุมนาเสนอผลงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. จานวน 5 ครั้ง
จานวน 30 คน
1. ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 200 คน ระยะเวลา 1 วัน
2. จัดนิทรรศการผลการดาเนินงานบริหารจัด
การศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
1. ประชุมกากับ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติราชการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา เป้าหมาย และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ จานวน 3 ครั้ง
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
พ.ศ.2564
ประชุมบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จานวน 72 คน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสานักงานและการดาเนินงานเพื่อให้ได้
สานักงานสีเขียว

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สอดคล้อง
งบประมาณ

สนองจุดเน้น/
ตัวชีวัด สพป.สท.1
จุดเน้น ตัวชีวัด

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

7,100.00

5

20

1

2

อานวยการ

ยุพิน,
ชุลีกร

106,000.00

6

20

1

15

นโยบาย
และแผน

เสาวลพ,
กิตยา

ต.ค.63 –
ก.ย.64

46,530.00

6

11

1

10,11

นิเทศ
ติดตามฯ

สมปอง

ม.ค.-ก.ย.64

33,120.00

6

20

1

14

บริหารงาน
การเงินฯ

ดารารัตน์,
นิสา

ม.ค.-มี.ค.64

21,520.00

5

18

2

6

อานวยการ

ชุลีกร

พ.ย.63

ม.ค.-ก.ย.64

910,200.00
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ส่วนที่ 5
การนาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ก าหนดกรอบ และแนวทางในการขั บ เคลื่ อ น
การปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เชื่ อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กระทรวงศึก ษาธิก าร นโยบายส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน และนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
เพื่ อ ให้ก ารบริห ารแผนปฏิบัติก ารประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดแนวทาง
ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาสุ โขทั ย เขต 1 ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ ขับ เคลื่อ นการดาเนินงานตามภารกิจ กลยุท ธ์ จุดเน้น ของนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดังนี้
1. งบประมาณดาเนินการสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกเป็น
1.1 งบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน แบ่งเป็น งบประจ า (บริหารสานักงาน) และงบพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา
1) งบประจา เพื่ อ ใช้บ ริห ารจัดการส านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษา ทั้ ง นี้ พิ จ ารณาจัดสรรตาม
ฐานข้อมูลการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าสาธารณูปโภค และ
จัดสรรตามภาระงานความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
2) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติก ารประจ าปี โดยทุก กลุ่ มในส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาเนินงาน
1.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานกาหนด โดยใช้ดาเนินการตามกลยุท ธ์ จุดเน้น โครงการ/กิ จกรรม ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การพัฒนาครู และการบริหารจัดการ เป็นต้น
2. งบประมาณดาเนินการสาหรับสถานศึกษา
จัด สรรงบประมาณสนับ สนุ นเพื่ อให้ เครือ ข่ายกลุ่ ม โรงเรียน/โรงเรีย น ใช้ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ
3. งบประมาณส่วนราชการอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แผนพัฒนา
จัง หวัด ส านัก งานปลัดกระทรวงศึก ษาธิก าร ศูนย์ป ฏิบั ติก ารต่อสู้เพื่ อเอาชนะยาเสพติดจัง หวัดสุโขทั ย และ
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ภาคเอกชน จัดสรรให้ ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามที่ หน่วยงานดังกล่าวกาหนด/ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ขอรับการสนับสนุน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ต้องดาเนินการให้
บรรลุตามเป้าหมาย
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การทางานแบบมีส่วนร่วมที่ เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ
3. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
การนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ าใจ นโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้กับบุคลากรทุกระดับ ได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน
อย่างทั่วถึง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม และการดาเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเที ยบสภาพปัจ จุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อก าหนดกิ จ กรรมและจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจาปี รายงานผลเป็นรายไตรมาส และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. รายงานผลการดาเนินงานประจาปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของหน่วยงานบังคับบัญชา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ ง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง
การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กาหนด กากับ ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า
การดาเนิ นงานโครงการตามแผนปฏิบั ติก ารประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น รายไตรมาส เพื่ อให้ก าร
ดาเนินงานเป็นไปตามแผน ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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ภาคผนวก
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แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี

 งบเฉพาะกิจ

ชื่อโครงการ ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการประจาไตรมาส
 ไตรมาสที่ 1

 ไตรมาสที่ 2

 ไตรมาสที่ 3

 ไตรมาสที่ 4

ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ณ ปัจจุบัน ร้อยละ ..........................
ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ความก้าวหน้าต่อดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ

ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจาไตรมาส
รายการกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
กิจกรรมที่ 2 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

ความก้าวหน้าของการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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รายการกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
กิจกรรมที่ 4 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
กิจกรรมที่ 5 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

ความก้าวหน้าของการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

การเบิกจ่ายงบประมาณประจาไตรมาส
จานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย ..............................................บาท
จานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
..............................................บาท
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาไตรมาส
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..........................................................................................
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น ....................................................................................
เป้าหมายของแผนแม่บท

ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท
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ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย

ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมาย

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมาย

สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะของโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)........................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(.....................................................)
(ลงชื่อ)........................................................ผู้อานวยการกลุ่ม
(.....................................................)
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ภาพถ่ายกิจกรรม………………………………………………………………………………………..
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