คำนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา16 วรรคสอง กาหนดให้ส่ ว น
ราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการในแต่ละปีงบประมาณ โดยระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบาย
และการปฏิบั ติร าชการของส่ ว นราชการ เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ของงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรและ
โรงเรียนในสังกัด ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ Quick Win และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2565
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบรรจุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ ที่กาหนดไว้
จะต้องได้รับความร่วมมือจาก สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน โดยมุ่งสู่ เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้เกี่ยวข้องจะนาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
หน่วยงานต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โ ขทัย เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร
เรื่องการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุง
แก้ไขการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม 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
การศึกษาประถมศึกษา มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
สุโขทัย อาเภอกงไกรลาศ อาเภอคีรีมาศและอาเภอบ้านด่านลานหอย มีสถานศึกษาภาครัฐในกากับดูแลจานวน 126 แห่ง
1 สาขา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 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 และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสานส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โ ขทัย เขต 1 มีพื้นที่รับผิ ดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 25 มิถุนายน 2564)
สถำนศึกษำสังกัด สพป.สท.1

อำเภอ

ประถม

เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย

รวม

25 ร.ร.
1 สาขา
30
24
16
95 ร.ร.
1 สำขำ

ม.ต้น

6
9
8
8
31

รวม

รร.
ขนำดเล็ก

31 รร.
1 สาขา
39
32
24
126 ร.ร.
1 สำขำ

21 ร.ร.
1 สาขา
25
18
9
73 ร.ร.
1 สำขำ

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

7

2

1

14
14
14

1

-

49

3

1

2. ข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2563
จำแนกรำยอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย
รวม

จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมด
31 ร.ร.
1 สาขา
39
32
24
126 ร.ร.
1 สำขำ

กำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนหลัก
โรงเรียนเรียนรวม
27
5
36
32
23
118

3
1
9
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3. จำนวนผู้เรียนจำแนกตำมระดับที่จัดกำรเรียนกำรสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
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

34
841
893
1,768
1,070
1,097
1,231
1,294
1,157
1,250
7,099
399
371
371
1,141
10,008

43
809
800
1,652
953
1,039
1,149
1,133
1,131
1,148
6,553
258
298
292
848
9,053

77
1,650
1,693
3,420
2,023
2,136
2,380
2,427
2,288
2,398
13,652
657
669
663
1,989
19,061

7
129
128
264
136
137
139
140
138
142
832
34
34
34
102
1,198

อัตรำส่วน
นักเรียน
ต่อห้อง
11 : 1
13 : 1
14 : 1
13 : 1
15 : 1
16 : 1
18 : 1
18 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
20 : 1
20 : 1
20 : 1
20 : 1
16 : 1

4. อัตรำส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ ที่เข้ำเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ต่อประชำกรวัยเรียนจำแนกตำมกลุ่มอำยุ
ที่
รำยกำร
ร้อยละ
1 อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
45.29
2 อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี
73.81
3 อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี
20.21
5. จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
จำแนกรำยศูนย์ประถมศึกษำอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
ที่
1

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอ
เมืองสุโขทัย

2 กงไกรลาศ
3 คีรีมาศ
4 บ้านด่านลานหอย
รวม

สถำน
ศึกษำ
31 ร.ร.
1 สาขา
39
32
24
126 ร.ร.
1 สำขำ

300

ชำย
3,202

นักเรียน
หญิง
2,987

257
246
241
1,044

2,242
2,180
2,384
10,008

1,941
1,912
2,213
9,053

ครู

รวม
6,189

ห้อง
เรียน
332

ครู:
นร.
1:19

4,183
4,092
4,597
19,061

321
284
261
1,198

1:14
1:15
1:18
1:16
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6. 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
4
14
33
2
4
11
88
12
1,044
42
44
42
223

7. ข้อมูลศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอ
อำเภอเมืองสุโขทัย
1. นางสิรธญา แก้วเนย
2. นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
3. นางศรัญญารัตน์ พรมลา
อำเภอคีรีมำศ
1. นางสมปอง ราษี
2. นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
3. นางสาวบุญยืน กันจิตร

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

อำเภอกงไกรลำศ
นางสาววีณา แสนโกศิก
นางสาวจันทวรรณ ทองคา
นายไกรสร พรมลา
นายไมตรี นาคประสิทธิ์
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
นางสาวศรุชา นาคทรัพย์
นางบารุงรัตน์ เจนนาวิน
นางประพรศิลป์ ชมนก
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8. ข้อมูลกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนในสังกัด
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนลุ่มน้ำยม
1. โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
2. โรงเรียนบ้านกล้วย
3 .โรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกูล)
4. โรงเรียนบ้านเพชรไฝ
5. โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)
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. โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
10. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
11. โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
อำเภอกงไกรลำศ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสิงหวัฒน์
1. โรงเรียนวัดปรักรัก
2. โรงเรียนวัดกกแรต
3. โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
4. โรงเรียนวัดคุ้งยาง
5. โรงเรียนบ้านโป่งแค
6. โรงเรียนวัดโบสถ์
7. โรงเรียนบ้านดงเดือย
8. โรงเรียนบ้านโพธิห์ อม
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. โรงเรียนวัดทุ่ง
13. โรงเรียนวัดเต่าทอง
14. โรงเรียนวัดใหม่ไทยบารุง

อำเภอคีรีมำศ
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเพชรคีรี
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสำยรุ้ง
1. โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
1. โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
2. โรงเรียนบ้านยางแหลม
2. โรงเรียนบ้านน้าพุ
3. โรงเรียนบ้านเนินประดู่
3. โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
4. โรงเรียนวัดหนองกก
4. โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้าตกสายรุ้ง)
5. โรงเรียนบ้านวังกร่าง
5. โรงเรียนบ้านหนองตลับ
6. โรงเรียนบ้านยางเมือง
6. โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
7. โรงเรียนบ้านคลองน้าเย็น
7. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
8. โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)
8. โรงเรียนหนองบัวเขาดิน
9. โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
9. โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
10. โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
10. โรงเรียนสามัคคีวิทยา (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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9. รำยชื่อโรงเรียนในฝัน 3 รุ่น
โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3

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

10. 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. โรงเรียนอนุบาลคีรมี าศ
(วัดบึง)
4. โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
5. โรงเรียนบ้านน้าพุ
6. โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกลู
7. โรงเรียนศรีคีรมี าศวิทยา
8. โรงเรียนบ้านสามพวง
(สามัคคีพิทยา)
9. โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
10. โรงเรียนบ้านบึงหญ้า

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

11. โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
1. โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
2. โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465)
3. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
4. โรงเรียนอนุบาลคีรมี าศ (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. โรงเรียนอนุบาลคีรมี าศ (วัดบึง)
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12. โรงเรียนประชำรัฐ

จานวน 22 โรงเรียน

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

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

อำเภอคีรีมำศ

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย

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

1. โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
2. โรงเรียนบ้านวังลึก

13. โรงเรียนขนำดเล็ก (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)

จานวน 73 โรงเรียน 1 สาขา

อำเภอเมืองสุโขทัย

อำเภอกงไกรลำศ

อำเภอคีรีมำศ

อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย

1. โรงเรียนบ้านขวาง
(น้อมประชานุกูล)
2. โรงเรียนวัดยางเอน
3. โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
4. โรงเรียนบ้านหนองพยอม
5. โรงเรียนบ้านสานัก
6. โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
7. โรงเรียนบ้านสวนเหนือ
(ประชาบารุง 303)
8. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
9. โรงเรียนวัดเชตุพน
10. โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
11. โรงเรียนวัดฤทธิ์(คาหมื่น
ปทุมานุสสรณ์)
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. โรงเรียนวัดเสาหิน
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. โรงเรียนบ้านโป่งแค

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. โรงเรียนบ้านวังหิน
8. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
(กม.78)
9. โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
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14. ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2563
รำยกำร

นักเรียนต้นปี

ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน
ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาออกกลางคัน

15,943
13,874
2,069

นักเรียนออก
กลำงคัน
4
1
3

ร้อยละ
0.03
0.01
0.14

14. จำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
ระดับกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ชำย
หญิง
รวม ชำย หญิง
รวม
1,238 1,089 2,327 340 270
610
1,238 1,089 2,327 324 266
590
16
4
20
ชั้น ม.1
100
ชั้น ม.4
96.72

รำยกำร
นักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
- ศึกษาต่อ
- ประกอบอาชีพ
ร้อยละกำรเรียนต่อ

15. ข้อมูลกำรเรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและ/หรือสำยอำชีพ ปีกำรศึกษำ 2557-2563
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
2563
610
590
อัตรำกำรเรียนต่อเปรียบเทียบกับปี
กำรศึกษำ 2562 กับ ปี 2563

ร้อยละ
92.76
93.23
94.28
92.28
96.05
97.75
96.72
-1.03

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
249
42.20
341
57.80
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17. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรประเมินภำยใต้สถำนกำรณ์โควิดประจำปีงบประมำณ 2564
โดย สมศ.
โรงเรียน
โรงเรียน ที่เข้ำรับ
ในสังกัด กำร ร้อยละ
ร้อย
(แห่ง) ประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ละ
(แห่ง)

รำยกำร
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ระดับขั้น
พื้นฐำน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

ผลกำรประเมิน
ดี

ร้อย
ปรับปรุง
ละ

ร้อยละ พอใช้

127
127
127

41
41
41

32.28
32.28
32.28

-

-

-

40 97.56
41 100
39 95.12

1
2

2.44
4.88

-

127
127
127

41
41
41

32.28
32.28
32.28

-

-

-

41 100
41 100
40 97.56

1

2.44

-

18. ผลกำรพัฒนำคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำจำกกำรประเมินของสถำนศึกษำ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
โรงเรียน
ในสังกัด
(แห่ง)

โรงเรียน
ที่เข้ำรับ
กำร
ประเมิน
(แห่ง)

ร้อยละ

มาตรฐานที่ 1

127

120

94.48

มาตรฐานที่ 2

127

มาตรฐานที่ 3

127

120
120

มาตรฐานที่ 1

127

มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

รำยกำร

ผลกำรประเมิน
ยอด
เยี่ยม

ปาน
ร้อยละ
กลาง

กาลัง
พัฒน
า

ร้อยละ

ร้อยละ ดีเลิศ ร้อยละ

ดี

64

53.33

49

40.83

6

5

-

1

0.83

94.48

42

35

67

55.83

10

8.33

-

1

0.83

94.48

42

35

65

54.16

11

9.17

-

2

1.67

120

94.48

65

54.16

44

36.67

11

9.17

-

-

-

127

120

94.48

35

29.17

70

58.33

15 12.50

-

-

-

127

120

94.48

39

32.50

62

51.67

19 15.83

-

-

-

ระดับปฐมวัย

ระดับขั้นพื้นฐำน
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ผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยด้ำนที่ทดสอบ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562

ควำมสำมำรถ

ความสามารถ
ด้านภาษาไทย
ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์
เฉลี่ยรวม
ควำมสำมำรถ
ทั้ง 2 ด้ำน

ระดับ
ประเทศ

คะแนนร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ปีกำรศึกษำ 2563
ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับ
ระดับ
2563 กับปีกำรศึกษำ 2562
ระดับประเทศ
ระดับ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
สูงกว่ำ/
ผลต่ำง
สูงกว่ำ/
ผลต่ำง
กำรศึกษำ
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ

47.46

54.57

สูงกว่า

+7.11

44.87

สูงกว่า

+9.70

40.47

50.07

สูงกว่า

+9.60

46.06

สูงกว่า

+4.01

43.97

52.32

สูงกว่ำ

+8.35

45.47

สูงกว่ำ

+6.85

แผนภูมิผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยด้ำนที่ทดสอบ เปรียบเทียบระดับเขตและระดับประเทศ
60
50
40

30
20

ระดับประเศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

10
0
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แผนภูมิผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยด้ำนที่ทดสอบ เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562
60
50
40
30

20

ปีกำรศึกษำ 2562

10

ปีกำรศึกษำ 2563

0

ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้

คะแนนร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
เปรียบเทียบระดับเขต
2562
พื้นที่การศึกษา ปี
เปรียบเทียบระดับ
การศึกษา 2563 กับปี
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ
ระดับ
การศึกษา 2562
ระดับ
กับระดับประเทศ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ
การศึกษา สูงกว่า/ ผลต่าง
การศึกษา สูงกว่า/
ผลต่าง
ต่ากว่า
ร้อย
ต่ากว่า คะแนนเฉลีย่

56.20
29.99
38.78
43.55

57.31
30.20
38.90
40.94

สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่า
ต่ากว่า

+1.11
+0.21
+0.12
-2.61

48.61
33.69
34.54
31.70

สูงกว่า
ต่ากว่า
สูงกว่า
สูงกว่า

+8.70
-3.49
+4.36
+9.24

42.13

41.84

ต่ำกว่ำ

-0.29

37.14

สูง
กว่ำ

+4.70
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แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบ
กับปีกำรศึกษำ 2562
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระหว่ำงระดับ สพฐ. กับระดับเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ระดับ สพฐ.
คะแนนเฉลี่ย
54.96
28.59
37.64
38.87
40.02

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
57.31
30.20
38.90
40.94
41.84

สูงกว่า/
ต่ากว่า

ผล
ต่าง

สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่ำ

-2.35
+1.61
+1.26
+2.07
+1.82

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับ สพฐ. กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
60
50
40
30
20
10
0

ระดับ สพฐ.
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

15

ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2563)

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

ปีกำรศึกษำ
2563
57.31
30.2
38.9
40.94
41.84

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2563)
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงที่ 5 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562

คะแนนร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปี
ปีการศึกษา 2563
การศึกษา เปรียบเทียบระดับเขต
2562
พื้นที่การศึกษา ปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษา 2563 กับปี
เปรียบเทียบระดับ
การศึกษา 2562
เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
กับระดับประเทศ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ
การศึกษา สูงกว่า/ ผลต่าง การศึกษา สูงกว่า/
ผลต่าง
ต่ากว่า ร้อยละ
ต่ากว่า
ร้อยละ
ภาษาไทย
54.29
50.60
ต่ากว่า
-3.69
51.03
ต่ากว่า
-0.43
คณิตศาสตร์
25.46
20.39
ต่ากว่า
-5.07
23.00 ต่ากว่า
-2.61
วิทยาศาสตร์
29.89
27.30
ต่ากว่า
-2.59
28.88 ต่ากว่า
-1.58
ภาษาต่างประเทศ
34.38
27.09
ต่ากว่า
-7.29
27.50 ต่ากว่า
-0.41
(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่ม
36.01
31.35
ต่ำกว่ำ -4.66
32.60 ต่ำกว่ำ
-1.25
สำระกำรเรียนรู้
แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ
60
50
40

30
20
10

ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

0
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17
แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบ
กับปีกำรศึกษำ 2562
60
50
40

30
20

ปีกำรศึกษำ 2562

10

ปีกำรศึกำ 2563

0

ตำรำงที่ 6 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระหว่ำง ระดับ สพฐ. กับ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม

ระดับ สพฐ.
คะแนนเฉลี่ย
55.18
25.82
30.17
34.14
36.33

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
50.60
20.39
27.30
27.09
31.35

สูงกว่ำ /
ต่ำกว่ำ
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ำกว่ำ
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ผลต่ำง
-4.58
-5.43
-2.87
-7.05
-4.98

18
แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงระดับ สพฐ. กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
60
50
40
30
20

ระดับ สพฐ.
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

10
0

ตำรำงที่ 7 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2563)

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

ปีกำรศึกษำ
2563
50.60
20.39
27.30
27.09
31.35
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19
แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2563)
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563

ตำรำงที่ 8 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออก ของผู้เรียน(กำรอ่ำนออกเสียง
และกำรอ่ำนรู้เรื่อง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับ
ระดับประเทศและเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562

สมรรถนะ

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
เฉลี่ยรวม 2
สมรรถนะ

คะแนนร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
ปี
ปีการศึกษา 2563
การศึกษา เปรียบเทียบระดับเขต
2562
พื้นที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2563 กับปี
เปรียบเทียบระดับเขต
การศึกษา 2562
พื้นที่การศึกษากับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับประเทศ
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ
การศึกษา สูงกว่า/ ผลต่าง การศึกษา สูงกว่า/ ผลต่าง
ต่ากว่า ร้อยละ
ต่ากว่า
ร้อยละ
74.14
83.63
สูงกว่า + 9.49
72.53
สูงกว่า + 11.10
71.86
83.89
สูงกว่า + 12.03
74.60
สูงกว่า
+ 9.29
73.02

83.76

สูงกว่ำ

+ 10.74

73.57

สูงกว่ำ
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+ 10.19

20
แผนภูมิผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กับระดับประเทศ
85
80
75
ระดับประเทศ

70

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

65

แผนภูมิผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562
84.00
82.00
80.00
78.00
76.00
74.00
72.00
70.00
68.00
66.00

ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงที่ 9 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบ
ระดับ สพฐ. กับ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับ สพฐ.
ระดับเขตพื้นที่
ผลต่ำง
สูงกว่ำ /
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ต่ำกว่ำ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
การอ่านออกเสียง
74.13
83.63
สูงกว่า
+9.50
การอ่านรู้เรื่อง
72.23
83.89
สูงกว่า
+11.66
เฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ
73.20
83.76
สูงกว่ำ
+10.56
แผนภูมิผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
เปรียบเทียบระดับ สพฐ. กับ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
84.00
82.00
80.00
78.00
76.00
74.00
72.00
70.00
68.00
66.00

ระดับ สพฐ.
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

กำรอ่ำนออกเสียง

กำรอ่ำนรู้เรื่อง

เฉลี่ยรวม 2
สมรรถนะ
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ส่วนที่ 2
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ยึด พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และแผน 3 ระดับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
และนโยบายที่เกี่ยวกับกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

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

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ ชั่ว-ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ – สิง่ ที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทา มีอาชีพ
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ
การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้ เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางาน
เป็นและมีงานทาในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ
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

27
แผน 3 ระดับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็ นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบู ร ณาการกัน ต่อมาได้มี การตราพระราชบั ญญัติ การจั ดทายุ ทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดให้
หน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 2580 มีวิสั ย ทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒ นา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึง การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น แผนที่ จัด ท าไว้ เพื่ อ ให้ บรรลุ เ ป้ าหมายตามยุท ธศาสตร์ช าติ
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการ
เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา
15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโต
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อย่ า งยั่ ง ยื น 19) การบริ ห ารจั ด การน้ าทั้ ง ระบบ 20) การบริ ก ารประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ
21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กร เจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีภารกิจงานที่มีส่วนสนับสนุนผลสั มฤทธิ์
ต่อเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 8 แผน ดังนี้
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
มีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย คือ
1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
ตัวชี้วัด ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)
ค่าเป้าหมาย 1 ใน 75 ของโลก
2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)
ค่าเป้าหมาย 1 ใน 35 ของโลก
มีแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 3 แผน คือ
1. แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ
มีแนวทางการพัฒนา โดย
1) เสริมสร้า งความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
รณรงค์เสริ มสร้ า งความรั ก และภาคภูมิ ใจในความเป็น คนไทยและชาติไ ทย ผ่ านทางกลไกต่า ง ๆ รวมถึ ง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริ ต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์ปฏิ บั ติใช้
อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ
2) สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความสาคัญกับการที่ประชาชนและหน่วยงาน/
องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาท
อานาจหน้าที่ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการดาเนินการ
ที่สาคัญ ได้แก่ (1) กาหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ บนหลักนิติธรรมและ
หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพต่อความเห็นต่าง (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคี
ปรองดองในทุกระดับ พร้อมกับสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน (3) ส่งเสริมการเผยแพร่
ความรู้ การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และสิ ทธิห น้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย (5) มุ่งเน้นการบริหารและการดาเนินการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน (6) มุ่งเสริมสร้างผู้นาต้นแบบในระดับต่าง ๆ
เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศของความสามั ค คี ป รองดอง (7) มุ่ ง เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก เทิ ดทู น สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ (8) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรัก
สามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายของแผนย่อย คือ คนไทยมีความ จงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพ ยึด เหนี่ยวจิตใจของคน ไทยสูงขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย คือ ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม
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2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
มีแนวทางการพัฒนา
1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้า-กลางน้าปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดย (1) บูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อัน เป็ น การพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดาริ หลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็น
อาสาป้องกัน การใช้ยาในทางที่ผิ ดในหมู่บ้าน (2) ป้องกันยาเสพติดในแต่ล ะกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
เป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้ าว
ให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (3) ปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้าง
ปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
และ (4) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้ าถึงการบาบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจาก
ยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กาหนดแผนการดูแลและให้การบาบัดรักษา
ที่เหมาะสมมีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่าง
ปกติสุขและเท่าเทียม
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหา
ด้ า นความมั่ น คงทางไซเบอร์ ให้ ค รอบคลุ ม สภาพปั ญ หาของภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ซึ่ ง ได้ แ ก่ การโจมตี
ทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การดาเนินการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ
ประกอบด้วย (1) กาหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม (2) จัดองค์กร โครงสร้าง อานาจ หน้า ที่ ขีดความสามารถในการ
ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาความมั่น คงทางไซเบอร์ (3) กาหนดระบบบริห ารจัดการในแต่ล ะระดับให้ชัดเจน
(4) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (5) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้อง
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ (6) พัฒนาการป้องกันแก้ไขปั ญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่ อ
ความมั่นคง (7) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (8) ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และ (9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ
10) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุ่งให้สามารถอานวยการ กากับการ ประสานงาน ติดตาม
ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามเป้าหมายที่กาหนด ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาความมั่ น คงที่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนย่ อ ยด้ า นการรั ก ษาความสงบ
ภายในประเทศ และด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหาที่ มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็น ความมั่น คง โดยมีแนวคิดในการดาเนิน การที่ส าคัญ ประกอบด้ว ย (1) ติดตาม
แจ้งเตือน และประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์ (2) ผนึกกาลังและ
บู ร ณาการแนวทาง แผนงาน ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(3) อานวยการ กากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และ (4) ทาการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงการดาเนินงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
13) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคง
ในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่ องของการพัฒ นาประเทศและช่ว ยเหลื อประชาชน ตามนโยบายของรัฐ บาล
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแนวความคิดในการดาเนินการที่สาคัญ
คือ (1) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ (2) บริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
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เป้าหมายของแผนย่ อย คือ ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย คือ ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
ค่าเป้าหมาย ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50
3. แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
มีแนวทางการพัฒนา
1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้การดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยการพัฒ นาระบบบริ หารจัดการความมั่นคง และระบบการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายของแผนย่อย คือ กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย คือ ระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้ า หมายระดั บ ประเด็ น คื อ คนไทยมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม มี ค วามรั ก และภู มิ ใ จ
ในความเป็นไทยมากขึ้น นาหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
ตัวชี้วัดระดับประเด็น ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน
มีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
> แผนย่ อ ยการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และการเสริ ม สร้ า งจิ ต สาธารณะ และ
การเป็นพลเมืองที่ดี
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
1. บู ร ณาการเรื่ องความซื่อสั ตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่ งแวดล้ อมในการจัดการเรียน
การสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดาริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
การตระหนั ก รู้ และการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ร องรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การส่ งเสริ มให้ คนไทยมีจิ ตสาธารณะและมีความรับผิ ดชอบต่อส่ ว นรวม สร้างจิตสาธารณะและ
จิตอาสา โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม สร้างเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้นาที่มี
จิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดาเนินงานในการ
สร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพื่อสังคมและส่วนรวม
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตัว ชี้วัดของแผนย่ อย ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่ส ะท้ อนการมี คุณ ธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดระดับประเด็น คือ ดัชนีการพัฒนามนุษย์
ค่าเป้าหมาย ค่าคะแนน 0.79
มีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่
1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
> จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี พั ฒ นาการ สมรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ที่ ส มวั ย ทุ ก ด้ าน
โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที่เน้นการ
พัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ
เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ซึ่งมีแนวทางพัฒนา ได้แก่
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทางานร่วมกับผู้อื่น
2) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษา ศิ ล ปะ และความสามารถ ในการใช้ เ ทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการ วางแผนชี วิ ต และวางแผนการเงิ น ตลอดจนทั ก ษะ
ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน
4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทางานภายใ ต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและอนามั ย ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ระหว่ า งระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิต ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รั กการเรี ย นรู้ มี ส านึ กพลเมือง มีความกล้ าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย คะแนนความสามารถในการแข่ง ขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ
World Economic Forum (WEF)
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
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4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
มีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย คือ
1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่ มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ ปั ญ หาปรั บ ตั ว สื่ อ สาร และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น มี นิ สั ย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดระดับประเด็น
1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)
ค่าเป้าหมาย เฉลี่ย 470 คะแนน
2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ค่าเป้าหมาย อันดับที่ 45
2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับประเด็น ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI)
(คะแนน)
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน
มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้
1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย คือ ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย
1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50
2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง
ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
2) สร้ างเส้ น ทางอาชี พ สภาพแวดล้ อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม ส าหรับผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
เป้ า หมายของแผนย่ อ ย คื อ ประเทศไทยมี ร ะบบข้ อ มู ล เพื่ อ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพตาม
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย
1. สั ดส่ ว นสถานศึกษาที่ส ามารถจัดการเรียนการสอนที่ส ร้างสมดุล ทุกด้านและมีการจัดการศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10
2. สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10
5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 13 ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับประเด็น อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 68 ปี
มีแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 1 แผน คือ
> แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ร้อยละของประชากรทั้งหมด)
ค่าเป้าหมาย เพิ่มเป็นร้อยละ 5
6. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับประเด็น คือ สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทาง
สังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทางาน(ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70
มีแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 1 แผน คือ
> แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย
1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ
3) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนาใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการและ
สร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน
เป้าหมายของแผนย่อย คือ มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ตั ว ชี้ วั ด ของแผนย่ อ ย คื อ ดั ช นี ค วามยากจนแบบหลากหลายมิ ติ ข องกลุ่ ม เป้ า หมาย ที่ ต้ อ งการ
ความช่วยเหลือ
ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 10
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7. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
มีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ดังนี้
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดระดับประเด็น ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัดระดับประเด็น ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลาดับขององค์การสหประชาชาติ
ค่าเป้าหมาย อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก
มีแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 4 แผน คือ
1. แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
ซึง่ มีแนวทางการพัฒนา โดย
1) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจากัด
ทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่าง
ปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
2) ปรั บ วิ ธี ก ารท างานจาก“การท างานตามภารกิ จ ที่ ก ฎหมายก าหนด” เป็ น “การให้ บ ริ ก ารที่ ใ ห้
ความส าคัญกับ ผู้ รั บ บริ การ” ปรั บ ปรุ งวิธีการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒ นาบริ การภาครัฐที่มีคุณค่าและ
ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ เป็นการทางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ
บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐ ได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์
เป้าหมายของแผนย่อย คือ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย คือ สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 (ทั้งหมด 2,180 กระบวนงานแบ่งเป็น กระบวนงานในระบบอานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 300 กระบวนงาน และกระบวนงานอื่น ๆ 1,880 กระบวนงาน)
2. แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย
1) จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่จ ะขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ช าติ โดยสนั บสนุนบทบาทภารกิจ ของหน่ว ยงานทั้ งในภารกิจ พื้นฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รั บมอบหมายให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วน
ในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ
มิติอย่างยั่งยืน
2) กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อน
เริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้ งระบบ ตั้งแต่ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ช าติ
โดยพั ฒ นาการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบ และน าไปสู่ ก ารปรั บ แนวทาง การด าเนิ น งาน
ที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

35
และจั ด ให้ มี ก ารรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลในการบรรลุ เ ป้ า หมายต่ อ สาธารณะเป็ น ประจ ารวมทั้ ง
การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย คือ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย คือ ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
3. แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง ” สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคุ้ ม ค่ า เที ย บได้ กั บ มาตรฐานสากล รองรั บ สภาพแวดล้ อ มในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาให้มีการนาข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ
การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทางานและข้อมูลระหว่างองค์ กร
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทั ลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่ ว มกัน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนาองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
คุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการ
จั ด การความรู้ แ ละถ่ า ยทอดความรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ พั ฒ นาภาครั ฐ ให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละ
การเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
เป้าหมายของแผนย่อย คือ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ตัวชี้วัดของแผนย่อย
1. ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ค่าเป้าหมาย ระดับ 2
2. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย
1. ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ทุ ก ประเภทให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถสู ง มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. สร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
เป้าหมายของแผนย่อย คือ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย
1. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลง
ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20
8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดระดับประเด็น คือ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
ค่าเป้าหมาย อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
มีแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 1 แผน คือ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย
1) ปลูกและปลุ กจิ ตส านึ กการเป็นพลเมืองที่ดี มี วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่ อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
2) ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องข้ า ราชการและเจ้า หน้ า ที่ข องรั ฐ ให้ มี ค วามใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
3) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้าง
นวั ต กรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
4) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่
เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุล พินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐาน
ที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้
เป้าหมายของแผนย่อย ดังนี้
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดของแผนย่อย คือ
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50
2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)
2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัดของแผนย่อย
1. จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 10
2. จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย(ทุจริต)
ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 10
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- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 10
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรู ป ประเทศ ได้มีการประกาศเมื่ อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกาหนดกลไกวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุ ขเป็ นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่ อมล้ า ประชาชน
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น ประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริห าร
ราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม 7) ด้ า นสาธารณสุ ข 8) ด้ า นสื่ อ สารมวลชน และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) ด้ า นสั ง คม
10) ด้านพลั งงาน 11) ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ 12) ด้านการศึกษา
13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกาหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง
ได้แก่
1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
2) การพัฒนาการจั ดการเรีย นการสอนสู่ การเรียนรู้ฐ านสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่
การจ้างงาน และการสร้างงาน
5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิ บาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และกาหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนั ยสาคัญ (Big Rock) เพื่อเร่งรัดให้เกิดผลการดาเนินการที่สาคัญภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายรวมทั้งยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุ ทธศาสตร์ช าติ
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุ ทธศาสตร์เพิ่ มเติ ม คือ 1) การเสริมสร้างและพั ฒ นาศัก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย 7) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
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8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติการกาหนดยุทธศาสตร์ห รือ
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่ อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
แห่งชาติหรือกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ
หรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ งมีแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรอง
และการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภ ายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความ
พร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติ จ ากภั ย ทุ จ ริ ต 12) การรั ก ษาความมั่ น คงพื้ น ที่ ช ายแดน 13) การรั ก ษาความมั่ น คงทางทะเล
14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษา
ความมั่นคงด้านอาหารและน้า 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนระดับที่ 3
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กาลังคนให้ มีส มรรถนะในการทางานที่ส อดคล้ องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒ นาประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ ก าหนดสาระส าคั ญ ส าหรั บ บรรลุ เ ป้ า หมายของการพั ฒ นาการศึ ก ษา
ใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้า ถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่า เทียมทางการศึกษา (Equity)
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า
มียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ
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2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง
เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี
สาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่ว งวัย และการสร้ างสั งคมแห่ ง การเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความมั่นคง แลแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิก าร เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกั กระทรวง
ศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ
ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ 4) การสร้ างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
6) การปรั บ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัว ชี้วัด แนวทางการพัฒ นา
แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 – 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่ อ สาร และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี วิ นั ย มี นิ สั ย ใฝ่ ก ารเรี ย นรู้ และเป็ น พลเมื อ ง
ที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดทิศทาง
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึก ษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology)
เป้าประสงค์
1. ผู้ เ รี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น
การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ นประมุ ข เป็น พลเมื อ งที่ รู้ สิ ท ธิ แ ละหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รั บการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผน
ในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทาและสามารถปรับตัวในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึ กษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติ
และภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ โรคอุ บั ติ ซ้ า และรองรั บ วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ ร วมถึ ง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
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4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง พัฒ นาครู ให้ ทัน ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิ จิ ทั ล
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์
6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้ า งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ า ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการ
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะจาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.2561 – 2565)
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 2561 – 2565 : เมืองมรดกโลกเลิศล้า เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เมืองแห่งอารยธรรมและความสุขอย่างยั่งยืน
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนน ONET
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
3. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ลดลง
3. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
1. น้อมนาศาสตร์พระราชา พัฒนาคนและคุณภาพชีวิต สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
2. พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีธรรมมาภิบาล
4. วัตถุประสงค์
1. ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุโขทัยเป็นเมืองสังคมน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย/จังหวัด 4.0 และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. แนวทางพัฒนาของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในจริยธรรม จิตสาธารณะ
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข
4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในการเข้าถึง
บริการของภาครัฐ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย ทั้งการพัฒนาคน (เจ้าหน้าที่รัฐ เครื่องมือ เทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลกลาง (Big data))
6. แผนงาน
แผนงานที่ 4 พัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต และคงอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมปัญญาท้องถิ่น
แผนงานที่ 7 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและบริการประชาชน
7. โครงการ
1. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปัญญาท้องถิ่น โดยน้อมนา
ศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ
2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการาภาครัฐที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ และ Big data เพื่อการพัฒนาจังหวัด
4. โครงการพัฒนาการศึกษาเชื่อมโยงบูรณาการทุกระดับการศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน (การสร้างอาชีพ/
ภาษา)
5. โครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดสุโขทัยอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City
6. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมรองรับการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวันเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงได้กาหนดกรอบทิศทางการ
พัฒ นาคุณภาพการศึ กษาขั้น พื้น ฐานไว้ใ นแผนพัฒ นาการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565-2568
ซึ่งสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนปฏิรู ป ประเทศด้ านการศึ ก ษา แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) แผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (พ.ศ. 2563-2565) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 3 ปี ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565) และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ค่านิยม
“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ”
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตอาสา
2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
เป้าหมาย
1. ผู้ เรี ย นมีส มรรถนะส าคัญตามหลั กสู ตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) มีทักษะ
การเรี ย นรู้ เ ชื่ อ มโยงสู่ อ าชี พ การมี ง านท าตามความสามารถและความถนั ด มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
มีจิตสาธารณะ
2. ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีความรู้
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับวัย
3. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ คลากรทางการศึกษา มีผ ลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
5. พัฒ นาบุ คลากรในส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ ทางานแบบบูรณาการ มีความสามัคคี มีวินัย
มีส่วนร่วมในการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทั ย เขต 1 และโรงเรียนทุกแห่ง สามารถบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และโรงเรียนทุกแห่ง มีการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการมีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

จุดเน้น

สร้าง...คุณภาพ
การศึกษา


สร้าง...สรรค์เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ

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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นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จาแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข
ของประเทศ 3) การท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม 4) การสร้ า งบทบาทของไทยในเวที โ ลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย 9) การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข และหลั ก ประกั น ทางสั ง คม
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม และนโยบายเร่ ง ด่ ว น 12 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ 1) การแก้ ไ ขปั ญ หาในการด ารงชี วิ ต ของประชาชน
2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒ นานวัตกรรม 5) การยกระดับ
ศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ
ที่ 21 8) การแก้ไขปั ญหาทุจ ริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจา
9) การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรั บภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟัง
ความเห็น ของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้าง
ศักยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็นการพัฒ นาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพวั ย ผู้ สู งอายุ ประเด็ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และพหุ ปั ญ หาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากลาย และประเด็ น อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จึ ง ก าหนดนโยบาย
การจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรั บปรุ งหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ใ ห้ทันสมั ย และทัน การเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒ นาผู้ เรี ย นทุกระดับการศึกษาให้ มีความรู้ ทักษะและคุณลั กษณะที่เหมาะสม
กับบริบท สังคมไทย
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพครู แ ละอาจารย์ ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนาไปใช้ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
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กว้ า งขวางผ่ า นระบบออนไลน์ และการน าฐานข้ อ มู ล กลางทางการศึ ก ษามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
โดยอาศัย อานาจตามกฎหมายการศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ไ ด้รับ การปรั บปรุ งเพื่ อ ก าหนดให้ มีร ะบบบริ ห ารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็ นอิส ระและคล่ องตัว การบริ ห ารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริห าร
งานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง สายวิ ช าการและสายวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ร ะบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
และสร้ า งโอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายได้ เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกลุ่ ม อื่ น ๆ กระจายทรั พ ยากร
ทั้งบุคลากร ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
เป็นการผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิ แห่ งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทามาตรฐาน
อาชีพในสาขา ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รั บการดูแ ลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่า งกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่ อนแผนบูรณาการการพั ฒ นา
เด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง นาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
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นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เ รี ยน โดยจัดให้ มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่ว ยเหลื อ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้อน เพื่อให้ได้ข้ อ มูล
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดาเนินงาน
ของศูนย์ความเป็น เลิ ศทางการอาชีว ศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิ ศของแต่ล ะสถานศึกษาและ
ตามบริบท ของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัด
การเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่ วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานเหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ ที่ มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนสาคัญยิ่ง
ในการพั ฒ นาประเทศให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งยั่ งยื น เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ในทุ ก ด้ า น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
การดาเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จ ะส่ งผลให้ เ กิดการเปลี่ ย นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่ว นและ
สามารถดาเนิ น การและวัดผลได้อย่ างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้ า งระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณภาพ
จึงกาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้ กับ ผู้ เรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึ ก ษา และ
สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
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2.2 ด าเนิ น การให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การศึ ก ษาจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึ กษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ ความ
เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดาเนิ น ชีวิต มีพื้ น ฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่ างครบถ้ว น เป็ น คนดี มีวินัย มีความรั กในสถาบั นหลั ก ของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ การคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดิจิ ทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขัน และ
การเลือกศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่ง เสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน มี น วั ต กรรมเป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรีย น
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้ นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2565 ตามนโยบาย แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้

ค่านิยม
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตอาสา
2. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. จั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา ได้ รั บ ความปลอดภั ย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒ นาสิ่ งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึก ษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2. ผู้ เรี ย นมีส มรรถนะส าคัญตามหลั กสู ตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป็ น พลเมื อ งที่ รู้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ เ ชื่ อ มโยงสู่ อ าชีพ เพื่ อ การมี ง านทา
ตามความสามารถและความถนัด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
3. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละโอกาสทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานเท่ า เที ย มกั น
สอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ ให้ เ ป็ น ผู้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ อนาคต มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับวัย สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา และ
สามารถปรับตัวในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน ได้ รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูป แบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
5. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น บุ ค คลแห่ งการเรี ย นรู้ มี ส มรรถนะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
7. บริ ห ารจั ด การเชิ ง บู ร ณาการ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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จุดเน้น

K...Knowledge
ความรู้

1...องค์กรแห่งความ
เป็นเลิศ
S...Success
ความสาเร็จ

T...Technology
เทคโนโลยี/นวัตกรรม

 S...Success ความสาเร็จ
- คุณภาพโรงเรียน

 K...Knowledge ความรู้
- คุณภาพผู้เรียน
SKT1

T...Technology เทคโนโลยี/นวัตกรรม
- คุณภาพครู
- คุณภาพผู้บริหาร

1...องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
- คุณภาพองค์กร

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มคุณค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน
Plan
ร่วมวางแผนพัฒนา
Do
นาพาดาเนินการ
Check
ผสานสร้างกาลังใจ
Act
ร่วมแก้ไขพัฒนา
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ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่
1.
2.

3.

4.

5.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น ชาติ ยึ ด มั่ น
100
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง
100
มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่ า นิ ย ม
ที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ มี จิ ต สาธารณะ มี จิ ต อาสา รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
100
มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มี ผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
100
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของโรงเรียนที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
100
แสดงออกถึง ความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
1. ร้อยละของผู้เรียน มีความสามารถด้านวิชาการ และมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
80
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
20
3. ร้อยละโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้สมรรถนะหรือทักษะอาชีพ
90
ในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ การประกอบอาชี พ การด ารงชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ า ง
สอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของพื้นที่
ที่

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
85
ระดับดีขึ้นไป
ร้ อยละของนั กเรี ย นที่ผ่ านการประเมินคุณลั กษณะอันพึ งประสงค์ตามหลั ก สู ต ร
80
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ
80
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่ว มกัน
ในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
80
(3R8C)
ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
50
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉลี่ยรวม
41.33
ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
80
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
90
พัฒ นาและยกระดั บ ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษโดยใช้ร ะดับ การพั ฒ นาทางด้า นภาษา
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
80
วิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต
ร้อยละของข้าราชการครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง
100
ขวัญและกาลังใจ
ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ ส อนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย ม
80
ความพร้ อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
ร้อยละของผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
80
ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่เป็ น ผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและได้ รั บ
80
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจาเป็น
ร้อยละของนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100
ร้อยละของโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนและการแนะแนว
80
ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้าง
90
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ร้อยละของโรงเรียนมีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลด
90
ปริมาณขยะ และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอน
ที่โรงเรียนและชุมชน
ร้อยละของโรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนา
90
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่เรี ย นรู้ จ ากแหล่ งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่ งเรียนรู้ ผู้ เรียน
90
โรงเรี ย น ชุ ม ชน เรี ย นรู้ ด้ า นการลดใช้ พ ลั ง งาน การจั ด การขยะและอนุ รั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และตั ว อย่ า งรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ นมิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
80
และสิ่งแวดล้อม
ครู และผู้ เรี ย นสามารถน าสื่ อนวัตกรรมที่ผ่ านกระบวนการคิดมาประยุกต์ ใ ช้ ใ น
75
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชน
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

1. โรงเรียนได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามีค่า คะแนนเฉลี่ ย การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่ ง ใส ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. โรงเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
ของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่ น้ อยกว่ า
ร้อยละ 85
4. ร้อยละของโรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ
นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology)
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลในการบริหารจัดการ
ตามภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ - ด้านบริหารงานทั่วไป - ด้านบริหารแผนงานและ
งบประมาณ - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านบริหารวิชาการ
6. ร้อยละของโรงเรียนมีการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการตาม
ภารกิ จ งาน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ - ด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป - ด้ า นบริ ห ารแผนงานและ
งบประมาณ - ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านบริหารวิชาการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
100
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
85
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
85
100
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100
80
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ที่
7.
8.
9.
10.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
ร้ อยละของโรงเรี ย นที่มีผ ลการประเมินตนเองในแต่ล ะมาตรฐานตามระบบการ
80
ประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
100
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดระบบและควบคุมการบริหารการเงิน บัญชี
100
และพัสดุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่าง
100
เป็นระบบ
ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะสาคั ญ ตามหลั ก สู ต ร มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ เ ชื่ อ มโยงสู่ อ าชี พ เพื่ อ การมี ง านทาตามความสามารถและความถนั ด
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้ เ รี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และโรงเรี ย น ได้ รั บ การดู แ ลความปลอดภั ย
จากภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ โรคอุ บั ติ ซ้า
และรองรั บ วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ รวมถึ ง การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี
ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
กลุ่มผู้รับผิดชอบ
กลุม่
ที่
หลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
1 ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดน้อมนาพระบรมราโชบาย กลุ่มส่งเสริมการ
กลุ่มนิเทศ
ด้ า นการศึ ก ษาของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมน จัดการศึกษา
ติดตามและ
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
ประเมินผล
เจ้ า อยู่ หั ว และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ไปพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น
- โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์
- โครงการ โคก หนอง นา โมเดล
2,4,5 1. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการ
กลุ่มนิเทศ
และกิจกรรมการเรียนรู้ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ให้ จัดการศึกษา
ติดตามและ
ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการ
ประเมินผล
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต
สาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
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ตัวชี้วัด
ที่

3

แนวทางการพัฒนา

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
กลุม่
หลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม

สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม อย่างเช่น
- โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
- โครงการสภานักเรียน
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม
2. เสริมสร้างแนวทางการดาเนินงานของสถานศึ ก ษา กลุ่มนิเทศติดตาม กลุ่มส่งเสริมการ
ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นที่ พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การ และประเมินผล
จัดการศึกษา
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มี คุ ณ ธรรม อั ต ลั ก ษณ์ มี จิ ต สาธารณะ มี จิ ต อาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวิ นัย และรักษา
ศี ล ธ ร ร ม แ ล ะ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
อันพึงประสงค์ที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดระบบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน กลุม่ นิเทศติดตาม กลุ่มส่งเสริมการ
การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตาม และประเมินผล
จัดการศึกษา
ตัวชี้วัด 2, 4, 5
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ กลุม่ ส่งเสริมการ
กลุ่มนิเทศ
สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น มี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ
จัดการศึกษา
ติดตามและ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ ภั ย คุ ก ค า ม ทุ ก รู ป แ บ บ
ประเมินผล
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง เช่ น ภั ย จากยาเสพติ ด
ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
อย่างเช่น
- โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
- โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
- โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
2. ส่ งเสริ มการพัฒ นาให้ ผู้ เรี ยน มีความรู้ความเข้ า ใจ กลุ่มส่งเสริมการ
กลุ่มนิเทศ
รู้ จั ก วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขเกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คาม
จัดการศึกษา
ติดตามและ
ทุ ก รู ป แบบ และพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะอาชี พ
ประเมินผล
ให้ แก่ผู้ เรี ย นเพื่อรองรั บโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบั ติซ้า
ตลอดจนภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
กลุ่มนิเทศ
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะ Digital Life & Learning ของ กลุ่มส่งเสริมการ
ติดตามและ
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อความ จัดการศึกษา
ประเมินผล
ปลอดภั ย เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ภั ย คุ ก คาม
ทุกรูปแบบ
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ตัวชี้วัด
ที่

แนวทางการพัฒนา

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
กลุม่
หลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
4. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัย กลุ่มส่งเสริมการ
กลุ่มนิเทศ
คุกคามทุกรู ป แบบ เช่น การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม จัดการศึกษา
ติดตามและ
พฤติกรรมทางไซเบอร์ พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้ อื่น
ประเมินผล
(Bully) ความรุ น แรงในสถานศึ ก ษาการล่ ว งละเมิ ด
ทางเพศและยาเสพติ ด โดยความร่ ว มมื อ จากภาคี
เครื อ ข่ า ยอย่ า งเช่ น กิ จ กรรมการคั ด กรองยาเสพติ ด
ร่วมกับฝ่ายปกครอง
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 3 ได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละโอกาสทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานเท่ า เที ย มกั น
สอดคล้ องกับศักยภาพ ให้ เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต มีความรู้
ความเข้ า ใจ ทั ก ษะพื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ ให้ เ หมาะสมกั บ วั ย สามารถวางแผน
ในการศึ ก ษาต่ อ เพื่ อ การมี ง านทา และสามารถปรั บ ตั ว ในการดารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม
อย่ า งมี ค วามสุ ข
ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ที่
1 คุณภาพครู
พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ศั ก ยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning
คุณภาพผู้เรียน
ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
คุณภาพอื่น ๆ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2 คุณภาพครู
สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ให้ ส ามารถวิเคราะห์ ศักยภาพผู้ เ รี ย น
เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการให้แก่ผู้เรียนตามพหุปัญญา
คุณภาพผู้เรียน
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามความสามารถและความถนั ด ของ
ผู้ เรี ย น เพื่อพัฒ นาให้ ส อดคล้ องกับขีดความสามารถ
และศักยภาพของผู้เรียน
คุณภาพอื่น ๆ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
หลัก
กลุ่มนิเทศฯ

กลุม่
ผู้รับผิดชอบร่วม

กลุ่มนิเทศฯ
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ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ที่
3 คุณภาพครู
สร้ างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา
ตามขีดความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้เรียน เพื่อวางรากฐานการศึกษาในการประกอบอาชีพ
คุณภาพผู้เรียน
ดาเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนั ด
ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพ
ของผู้เรียน
คุณภาพอื่น ๆ
บู ร ณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการมีงานทาตามความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
หลัก
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุม่
ผู้รับผิดชอบร่วม
กลุ่มนิเทศฯ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ เรี ย นระดับ ก่อนประถมศึ กษา มีพัฒ นาการที่เหมาะสมตามช่ว งวัย
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้
ความเชี่ย วชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิช าชี พ มีผ ลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ
การยกย่ องเชิ ดชูเกีย รติ เพื่อสร้างขวัญและกาลั ง ใจในการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้
ความเชี่ ย วชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิ ช าชี พ มี ผ ลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ ได้ รั บ
การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เพื่ อ สร้ า งขวั ญ และกาลั ง ใจในการทางาน
ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ที่
1 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์พัฒนาด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจสังคมและสติปัญญาตามช่วงวัยและศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
2,3,4,7 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ทั ก ษะ
สมรรถนะคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละทั ก ษะ
ที่จาเป็นของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเพิ่มขีดความสามารถ
ในการเชื่ อ มโยงสู่ อ าชี พ และการมี ง านท าอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5,6,11 ส่ งเสริ มการวัดประเมินผลเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย นและยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ กษ า
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ทโดยให้ มี รู ป แบบวิ ธี ก าร
ที่ห ลากหลายและเตรี ย มความพร้อมในการประเมิ น
ระดับนานาชาติ

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
กลุม่
หลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุม่ ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามฯ
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ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ที่
8,9,10 ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ผู้ บ ริ ห า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึ ก ษา ให้ มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยมีการพัฒ นาศักยภาพแต่ล ะบุคคลตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ จรรยาบรรณและจิ ต วิ ญ ญาณสู่ ค วามเป็ น ครู
มืออาชีพ

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
หลัก
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุม่
ผู้รับผิดชอบร่วม
กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละโอกาสทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานเท่ า เที ย มกั น
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต มีความรู้
ความเข้ า ใจ ทั ก ษะพื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ ให้ เ หมาะสมกั บ วั ย สามารถวางแผน
ในการศึ ก ษาต่ อ เพื่ อ การมี ง านทา และสามารถปรั บ ตั ว ในการดารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม
อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
กลุ่มผู้รับผิดชอบ
กลุม่
ที่
หลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
1 1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แนะน า และให้ ค าปรึ ก ษา กลุ่มส่งเสริมการจัด
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในการเข้าเรียนของผู้เรียน
ในโรงเรี ย นที่ มี คุ ณ ภ าพเป็ น มาตรฐ าน โดยใช้
กระบวนการแนะแนวการศึกษา และส่งเสริมงานอาชีพ
2. สร้ างโอกาสในการเข้า ถึง การศึก ษาระดั บปฐมวั ย
กลุ่มนิเทศ ฯ
อย่ า งเสมอภาค โดยช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ปฐมวั ย ให้ ไ ด้ รั บ
การดู แ ลและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2 ส่งเสริม สนับสนุน แนะนา และให้คาปรึกษาช่วยเหลือ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศฯ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ในเรื่ อ งพั ฒ นาโอกาส
ทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นที่ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส
อย่างทั่วถึง ทุกระดับการศึกษา
3 ส่งเสริม สนับสนุน แนะนา และให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ
กลุ่มแผนฯ
กลุ่มการเงินฯ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในเรื่องของการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศฯ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 6 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เน้ น จิ ต อาสา เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
เป้าประสงค์ที่ 7 บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ที่

แนวทางการพัฒนา

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
หลัก

กลุม่
ผู้รับผิดชอบ
ร่วม
1,2,3, ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการ กลุ่มส่งเสริมการจัด กลุ่มอานวยการ
4,5,6 บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม การศึกษา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 6 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เน้ น จิ ต อาสา เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
เป้าประสงค์ที่ 7 บริหารจัดการเชิงบูร ณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล สารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ที่
1 1. กระจายอานาจการบริหารจัดการภารกิจงาน 4 ด้าน
ไปสู่ ส ถานศึ ก ษา เน้ น ก ากั บ ทิ ศ ทางและติ ด ตาม
ประเมินผล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาร่วมกันของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรอื่น ๆ
2 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้
บุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุ โ ขทั ย เขต 1 น าหลั ก ธรรมาภิ บ าลไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
3 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้
บุคลากร ในสถานศึกษานาหลักธรรมาภิบาลไปสู่การ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ต่อเนื่อง
4 พั ฒ นาระบบฐ านข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นรายบุ ค คลและ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
หลัก
นโยบายและแผน

กลุม่
ผู้รับผิดชอบร่วม
ทุกกลุ่ม

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

โรงเรียน

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

ทุกกลุ่ม

ส่งเสริมทางไกล

โรงเรียน
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ตัวชี้วัด
ที่
5
6

7

8

9

10

แนวทางการพัฒนา

กลุ่มผู้รับผิดชอบ
หลัก

กลุม่
ผู้รับผิดชอบร่วม

สามารถตอบสนองความต้องการผู้รับบริการได้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก
ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก กลุ่ ม งานน าระบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการ ส่งเสริมทางไกลฯ
ทุกกลุ่ม
บริหารจัดการตามภารกิจงานให้มีประสิทธิภาพ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นน าระบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการ ส่งเสริมทางไกล
โรงเรียน
บริหารจัดการตามภารกิจงาน 4 ด้าน
2. ส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นพั ฒ นา กลุ่มนิเทศติดตามฯ
โรงเรียน
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
1. พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาและ กลุม่ นิเทศติดตามฯ
โรงเรียน
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งในระบบประกัน
คุณภาพโดยสร้างเครือข่ายระบบการประกันคุณภาพ
1 เครือข่ายโรงเรียน 1 แม่ข่ายประกันคุณภาพ
2. ส่งเสริมกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
1. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับใหสามารถ หน่วยตรวจสอบ
ปฏิ บั ติ ห น าที่ แ ละด าเนิ น งานเป นไปตามกฎหมาย
ภายใน
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน ใหสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 และสถานศึ ก ษามี ก าร
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และ
การเงินและ
พัสดุให้มีประสิทธิภาพ
สินทรัพย์
2. จั ด ท ามาตรการการก ากั บ ติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ย
การเงินและ
ทุกกลุ่ม
งบประมาณตามโครงการ/กิ จ กรรม ให้ เ ป็ น ไปตาม
สินทรัพย์
กาหนด
เพิ่มประสิ ทธิภ าพการนิ เทศ ติดตามและประเมินผล
นิเทศติดตาม
ทุกกลุ่ม,โรงเรียน
การจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้จัดทาโครงการตามภารกิจ งานเพื่อการ
บริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 นโยบาย
กลยุทธ์ จุดเน้น และสภาพปัญหาความต้องการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
จานวน 12 โครงการ 69 กิจกรรม งบประมาณ 4,000,000 บาท ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่

โครงการ

1 โคก หนองนา โมเดล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

งบประมาณ

10,000
25,200
0

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

35,200

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่

โครงการ

1 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เพื่อเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่

งบประมาณ

309,450

กลุ่มที่รับผิดชอบ

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รวมงบประมาณ
309,450
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทยผสานความเป็น
สากลสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติ

519,840

1.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษา

2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผู้เรียนทุกระดับ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

348,250

3 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,094,600

1.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2.บริหารงานบุคคล
3. กฎหมายและคดี
4.บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
5. หน่วยตรวจสอบภายใน

รวมงบประมาณ

1,962,690
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา
ที่

โครงการ

1 รับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
2 ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

งบประมาณ

15,000
103,220

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

118,220

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

1 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รวมงบประมาณ

งบประมาณ

30,140

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

30,140

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

1 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทังสิน

งบประมาณ

224,460
1,319,840

กลุ่มที่รับผิดชอบ

นโยบายและแผน
1.หน่วยตรวจสอบภายใน
2.อานวยการ
3.นิเทศติดตามและประเมินผล
การศึกษาศึกษา
4.บริหารงานบุคคล
5.บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1,544,300
4,000,000
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

กลยยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1.1 โคก หนอง นา โมเดล
เม.ย. –
10,000
1
ก.ย.65
- ปรับปรุงแปลงผัก จำนวน 8 แปลง
- ปรับปรุงแหล่งนำ(สระ) และระบบนำ
- จัดหำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้ำ ปุ๋ย และ
อุปกรณ์ดูแล
1.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ธ.ค.640
1
ก.ย.65
- ประเมินสถำนศึกษำพอเพียง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1.3 สวนพฤกษศาสตร์
เม.ย. –
0
1
- ประเมินสถำนศึกษำจัดสวนพฤกษศำสตร์ ก.ย.65

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1

1

1 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

น.ส.เฟื่องฟ้ำ ธรรมสุระกุล,
นำยรัศมินทร์
พุทธอินทรำ

1

1

1 ส่งเสริมกำรจัด

นำงอภิญญำ ศิลปชัย,
น.ส.เฟื่องฟ้ำ ธรรมสุระกุล

1

1

1 ส่งเสริมกำรจัด

นำงอภิญญำ ศิลปะชัย,
น.ส.เฟื่องฟ้ำ ธรรมสุระกุล

1

3

1 ส่งเสริมกำรจัด

น.ส.เฟื่องฟ้ำ ธรรมสุระกุล,
นำงอภิญญำ ศิลปะชัย

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

โรงเรียน
10,000

รวมงบประมาณ
2 การพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

2.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

- จัดอบรมแกนนำสภำนักเรียน จำนวน
60 คน และคณะทำงำน 40 คน
- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบกิจกรรม
สภำนักเรียน

ต.ค.64ก.ย.65

25,200

1

กำรศึกษำ
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1 1 โคก หนอง นา โมเดล
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

- แจ้งคู่มือโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565

ต.ค.64ก.ย.65

0

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

1

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

10

3

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมกำรจัด

น.ส.เฟื่องฟ้ำ ธรรมสุระกุล,
นำยรัศมินทร์
พุทธอินทรำ

กำรศึกษำ

- ติดตำม ประเมินผล รำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
รวมงบประมาณ
3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ
2565

25,200

3.1 อบรมแกนนาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
มิ.ย. –
ก.ย.65
- จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน
ดำเนินกำรจัดอบรมแกนนำลูกเสือต้ำนภัยยำเสพ
ติด โรงเรียนละไม่น้อยกว่ำ 10 คน ระยะเวลำ 3
วัน 2 คืน
3.2 จัดค่ายทักษะชีวิต

ก.ค. –
ก.ย.65

- จัดค่ำยทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ
จำนวน 100 คน ระยะเวลำ 3 วัน
3.3 ประเมินสถานศึกษาที่ดาเนินงานป้องกัน ก.ค. –
ยาเสพติด/สถานศึกษาสีขาว
ก.ย.65
- ประเมินผลกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำสี
ขำวตำมควำมสมัครใจ

งปม.จัดสรร
จำก สพฐ.

1

1 1,3

1 ส่งเสริมกำรจัด

นำงยุพิน พงษ์ปรีชำ,
นำงอภิญญำ ศิลปชัย

1

1 1,3

1 ส่งเสริมกำรจัด

นำงยุพิน พงษ์ปรีชำ,
นำงอภิญญำ ศิลปชัย

1

1 1,3

1 ส่งเสริมกำรจัด

นำงยุพิน พงษ์ปรีชำ,
นำงอภิญญำ ศิลปชัย

กำรศึกษำ
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2.2 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

กำรศึกษำ

กำรศึกษำ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

- คัดเลือกสถำนศึกษำปลอดบุหรี่ระดับ
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุโขทัย เขต 1

มิ.ย. –
ก.ย.65

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

1

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

1 1,3

กลุ่มที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

นำงยุพิน พงษ์ปรีชำ,
นำงอภิญญำ ศิลปชัย

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

35,200
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- มอบโล่/เกียรติบัตร
3.4 ประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

2 1 พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์และสาระ
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

ต.ค.64 –
มี.ค.65

59,450 3

12

3

2

นิเทศติดตำมฯ

น.ส.จันทวรรณ ทองคำ

นิเทศติดตำมฯ

นำงประพรศิลป์ ชมนก

- ประชุมคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม
จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรพัฒนำศักยภำพ
ครูผู้สอนสำระคณิตศำสตร์และสำระ
วิทยำศำสตร์ จำนวน 25 คน ระยะเวลำ 1 วัน
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูแกนนำสำระ
คณิตศำสตร์และสำระวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนก้ำวเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
จำนวน 100 คน ระยะเวลำ 1 วัน
1.2 การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

250,000

ครั้งที่ 70
- ประชุมคณะกรรมกำรแข่งขัน
- จัดกิจกรรมแข่งขันผลงำนนักเรียน
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2

309,450

2,3

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. –
ก.ค.65

29,100

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงศรัญญำรัตน์ พรมลำ

1.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการ เม.ย. –

35,000

3

12

4

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงประพรศิลป์ ชมนก

1.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
3 1 ส่งเสริม พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ทักษะ
ประเมิน PISA
สมรรถนะของผู้เรียนใน
- จัดทำคู่มือแนวทำงกำรใช้งำนระบบ
ศตวรรษที่ 21 บน
PISA Style
พื้นฐานความเป็นไทย
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียมควำม
ผสานความเป็นสากลสู่
พร้อมเพื่อรองรับกำรประเมิน PISA
เวทีการแข่งขันนานาชาติ
จำนวน 110 คน ระยะเวลำ 1 วัน

จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID
ให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 80 คน
ระยะเวลำ 1 วัน

ก.ค.65
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

-

3

10

3

3 นิเทศติดตำมฯ

น.ส.วีณำ แสนโกศิก

31,465

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงบำรุงรัตน์ เจนนำวิน

- จัดทำแนวดำเนินกำรพัฒนำและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน
พุทธศักรำช 2551
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- คัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรที่เป็นแบบอย่ำงได้
1.3 การพัฒนาและการวัดประเมินผล
ต.ค.64 –
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน
ก.ย.65
คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

- จัดทำแนวทำงกำรพัฒนำและประเมิน
กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน พุทธศักรำช 2551
1.4 การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน

ม.ค. –
ก.ย.65

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษชันชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
เรือ่ งกำรพัฒนำศักยภำพ รองรับกำร
ประเมินตำมกรอบ CEFR
- คัดเลือกนวัตกรรมและประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรม/
รูปแบบที่ประสบควำมสำเร็จ
- จัดทำคู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรในห้องเรียน
- คัดเลือกครูต้นแบบกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรเป็นแบบอย่ำงได้
- ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรูส้ ู่นวัตกรรม
และกำรใช้สื่อภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
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- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษชันมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
เรือ่ งเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรูส้ ู่กำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

เรียนรู้เพศวิถีศึกษาเชิงรุก (Active
Learning) โดยใช้นิเทศ ติดตามเป็นฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ต.ค.64 –
ก.ย.65

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

สพฐ.จัดสรร
ให้ดำเนิน
กิจกรรม

3

11

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงศรัญญำรัตน์ พรมลำ

36,075

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำยไกรสร พรมลำ

- คัดเลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัตทิ ี่ดดี ำ้ นกำร
จัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศกึ ษำและมอบโล่พร้อม
เกียรติบัตร
- ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้
เพศวิถีศกึ ษำและทักษะชีวิตของครูผู้สอน
1.6 พัฒนาสมรรถนะการอ่านจับใจความ

สาคัญ สาหรับครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญสำหรับครูผู้สอน
ภำษำไทยชันประถมศึกษำปีที่ 4 - 6
- คัดเลือกครูต้นแบบกำรสอนภำษำไทย
ในกำรจัดกำรเรียนรูด้ ้วยบันได 6 ขัน
- นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- มอบรำงวัลครูต้นแบบ

เม.ย ก.ย.65
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1.5 พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการ

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

ม.ค.-ก.ย.
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 65
โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
อย่างกัลยาณมิตรภายใต้กระบวนการ
PDCA

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

16,000

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงประพรศิลป์ ชมชนก

29,700

3

10

3

3 นิเทศติดตำมฯ

น.ส.วีณำ แสนโกศิก
นำงสิรธญำ แก้วเนย

- ประชุมกำรดำเนินงำนโดยใช้
ระบบสื่อสำรทำงไกลแบบสองทำง
- นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- ประเมินผลกำรดำเนินงำนและมอบ
รำงวัลโรงเรียนที่มีกำรดำเนินงำนเป็น
แบบอย่ำงได้
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ ำเสนอ
ผลงำนของโรงเรียน
1.8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
- อบรมกำรจัดกำรเรียนรูป้ ระวัติศำสตร์
ให้แก่ครูโรงเรียนขยำยโอกำส
จำนวน 40 คน
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1.7 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

ม.ค.-ก.ย.
65

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1.9 ส่งเสริมความถนัดในอาชีพมุ่งสู่การมีงาน

เม.ย ทาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ก.ย.65

48,200

3

10 2,3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงสมปอง รำษี

32,760

3

11 2,3

3 นิเทศติดตำมฯ

น.ส.จันทวรรณ ทองคำ

ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

- อบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมถนัด
ในอำชีพสู่กำรมีงำนทำโรงเรียนขยำย
โอกำส จำนวน 70 คน ระยะเวลำ 1 วัน
1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการวัดความสนใจใน

อาชีพ สาหรับครูแนะแนวในการวัดความ
สนใจในอาชีพ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

- ประชุมคณะกรรมกำรเตรียมควำม
พร้อมกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
จำนวน 19 คน จำนวน 2 ครัง
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรวัด
ควำมสนใจในอำชีพสำหรับครูผู้สอน
นักเรียนชันประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
จำนวน 130 คน

ต.ค.64 –
มี.ค.65
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- อบรมครูผู้สอนศีลธรรมโรงเรียนขยำย
โอกำส จำนวน 40 คน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ก.ค.-ก.ย.
65

- ประชุมคณะกรรมกำรประเมินโรงเรียน
ต้นแบบทักษะอำชีพ
- ประเมินโรงเรียนต้นแบบทักษะอำชีพ
- มอบโล่และเกียรติบัตร จำนวน 4 รำงวัล
1.12 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการ เม.ย –
สอนดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อพัฒนา
มิ.ย.65
ทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของผู้เรียน
สู่อาชีพและรักษ์ความเป็นไทย

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมกำรจัด น.ส.เฟื่องฟ้ำ ธรรมสุระกุล
กำรศึกษำ

8,900

3

11

2

4

32,200

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงบำรุงรัตน์ เจนนำวิน

34,250

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำยไกรสร พรมลำ

- คัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบกำรสอน
ดนตรีและต้นแบบกำรสอนนำฎศิลป์และ
มอบเกียรติบัตร
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1.11 ประเมินโรงเรียนต้นแบบทักษะอาชีพ

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

- อบรมปฏิบัติกำรครูผู้สอนนำฎศิลป์
ต้นแบบ จำนวน 50 คนและมอบเกียรติ
บัตรผู้เข้ำรับกำรอบรม
1.13 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
สาหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

เม.ย ก.ย.65

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.14 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 มุ่งสู่มาตรฐานชาติ
ระดับปฐมวัย

ม.ค.-มี.ค.
65

28,320

3

11 2,3

29,000

3

11

43,870

3

12

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงสมปอง รำษี

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงสมปอง รำษี

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงสิรธญำ แก้วเนย

- อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
จำนวน 142 คน
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- อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรเรียนรูข้ องผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ให้กับครูผู้สอนชันประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวน 150 คน สู่กำรจัดกำรเรียนรู้
ฐำนสมรรถนะ

1.15 พัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เม.ย -

ประเทศไทยมุ่งสู่วัฏจักรวิจัยน้อย
ก.ย.65
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย มุ่ง
สู่วัฏจักรวิจัยน้อย จำนวน 150 คน
1.16 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนคุณภาพ

ด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ

เม.ย ก.ย.65

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ ำเสนอ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ จำนวน 16 คน
1.17 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีทักษะกำรเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ให้กับ
ผู้บริหำรและครูกลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 10
โรงเรียน จำนวน 50 คน
- จัดนิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบให้กับ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร

ม.ค.-ก.ย.
65

32,700

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

น.ส.ศรุชำ นำคทรัพย์
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- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรชีแจงกำรจัดทำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
คุณภำพ จำนวน 101 คน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ในการประเมินทักษะการเรียนรู้
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เม.ย ก.ย.65

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

37,300

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงณัฐพัชร์
ด่ำนจิระมนตรี

15,000

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงประพรศิลป์ ชมนก,
นำยไกรสร พรมลำ

519,840
10,000

3

13 2,3,4

3 ส่งเสริมกำรจัด

นำงณิชำภัทร ภู่ทอง

- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับสถำนศึกษำในกำรประเมินทักษะกำร
เรียนรูข้ องผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำนวน
150 คน
1.19 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสู่การ ม.ค.-ก.ย.
เรียนรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนในโครงการ
65
ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย

2 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ผู้เรียนทุกระดับ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะและ
ทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21

- อบรมกำรจัดกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
สู่กำรเรียนรูท้ ี่ยั่งยืน จำนวน 16 คน
- ประเมินกำรจัดกำรเรียนรู้
รวมงบประมาณ
2.1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
ม.ค.-ก.ย.
(New HPS Plus HL)
65
- ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพแนวใหม่
- มอบโล่รำงวัลพร้อมเกียรติบัตร
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1.18 พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

กำรศึกษำ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

- จัดทำแนวดำเนินกำรคัดกรองนักเรียน
ด้วยโปรแกรม School Health HERO
และให้คำปรึกษำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหำ
2.3 การพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)
- ประเมินกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
(SMT)
- ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน ห้องเรียน
และโรงเรียน ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง
และมอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบให้กับ
ครูผู้สอน จำนวน 250 คน และห้องเรียน
จำนวน 100 ห้องเรียน ที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน

ม.ค.-ก.ย.
65

ต.ค.64ก.ย.65

-

82,500

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

3

3

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

13 2,3,4

12

3

กลุ่มที่รับผิดชอบ

3 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

3 นิเทศติดตำมฯ

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.เฟื่องฟ้ำ
ธรรมสุระกุล

นำยปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน,
นำยไมตรี นำคประสิทธิ์,
น.ส.บุญยืน กันจิตร
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2.2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

สาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เล่ม 42

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64ก.ย.65

12,880

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำยไกรสร พรมลำ

เม.ย ก.ย.65

18,100

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำยไกรสร พรมลำ

ม.ค.-ก.ย.
65

72,770

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

นำงณัฐพัชร์
ด่ำนจิระมนตรี

- จัดนิทรรศกำรเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคณ
ุ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำ
ธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เล่ม 42
- แข่งขันกำรอ่ำนสำรำนุกรมไทยสำหรับ
เยำวชนและมอบโล่รำงวัลชนะเลิศและ
เกียรติบัตร
2.5 รักษ์ภาษาไทย เนือ่ งในวันภาษาไทย

แห่งชาติ ปี 2565
- แข่งขันทักษะภำษำไทยนักเรียน
ชันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ระดับเขตพืนที่
2.6 ลูกพ่อขุนราม อ่านคล่องเขียนคล่อง
ทั้งห้องเรียน
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2.4 สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน ห้องเรียน
โรงเรียน
2.7 เด็กไทยวิถีใหม่ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
ในชีวิตประจาวัน
- ประเมินกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
ภำษำอังกฤษ ทังห้องเรียนระดับเขตพืนที่
กำรศึกษำ
- ประเมินกำรพูดสื่อสำรภำษำอังกฤษทัง
ชั่วโมงเรียนของครูและนักเรียนระดับเขต
พืนที่กำรศึกษำ
-มอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ยกย่องเชิดชู
เกียรติครูผู้สอน ห้องเรียน และโรงเรียน
กิจกรรมอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
ภำษำอังกฤษทังห้องเรียน จำนวน 350 อัน

ม.ค –
ก.ย.65

50,000

3

12

3

3 นิเทศติดตำมฯ

น.ส.ศรุชำ นำคทรัพย์
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- ประเมินอ่ำนคล่องเขียนคล่องทัง
ห้องเรียน จำนวน 3 ครัง
- ประกวด Best Practice โรงเรียน
ต้นแบบกำรพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้
อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- มอบป้ำยเกียรติยศให้กับโรงเรียนที่มี
กำรจัดกำรเรียนรูโ้ ดยพูดสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ จำนวน 100 อัน
2.8 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ม.ค.-มิ.ย.
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 65
ปีการศึกษา 2564
- ประชุมชีแจงกำรจัดประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT)
ชันประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
- จัดประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ของผู้เรียน (RT) ชันประถมศึกษำปีที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2564
- มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

45,000

3

12

3

30 นิเทศติดตำมฯ

นำงบำรุงรัตน์ เจนนำวิน
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- มอบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ยกย่องเชิด
ชูเกียรติครูผู้สอนกำรเรียนรูโ้ ดยพูดสื่อสำร
เป็นภำษำอังกฤษทังชั่วโมงเรียน จำนวน
100 อัน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2564

ม.ค.-มิ.ย.
65

57,000

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

3

12

3

30 นิเทศติดตำมฯ

3

11

3

3 พัฒนำครูและ

ผู้รับผิดชอบ

นำงณัฐพัชร ด่ำนจิระมนตรี

- ประชุมชีแจงกำรจัดประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน (NT) ชันประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2564
- จัดประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชัน
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564
- ตรวจแบบทดสอบเขียนตอบ
- มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
จำนวน 280 คน
3 พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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2.9 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

รวมงบประมาณ

348,250

3.1 การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร ม.ค. –

93,800

ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย และการ ก.ย.65
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/พัฒนาอย่างเข้ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

น.ส.เยำวรัตน์ ชื่นพุก

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ก.ค. –
ก.ย.65

87,830

มิ.ย. –
ส.ค.65

30,000

3.3 อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ม.ค. –

69,200

จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2565 สังกัด สพป.สุโขทัย
เขต 1

3

11

3 พัฒนำครูและ

น.ส.เยำวรัตน์ ชื่นพุก

บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์

นำงภัทรำ จันทร์เอี่ยม

บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

- จัดประชุมสัมมนำครู/ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.
สุโขทัย เขต 1 จำนวน 124 คน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับผู้
เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2565
เพื่อทำแบบคำขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ
จำนวน 80 คนและคณะทำงำน 10 คน
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

- จัดประชุมปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
และอบรมพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย จำนวน
150 คน ระยะเวลำ 2 วัน

ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยแก่
ก.ย.65
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3

11

3

3 กฎหมำยและคดี

น.ส.อัจฉรำภรณ์ ปิ่นทอง

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

3.4 พัฒนาผู้บริหารสู่ผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรพัฒนำผู้บริหำร
สถำนศึกษำสู่ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จำนวน 135 คน
ระยะเวลำ 2 วัน
3.5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
ผู้เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชฯ
- ประสำนและตรวจสอบกำรรับเครื่องรำชฯ
จำก สพฐ.
- พิจำรณำจัดสรรเครื่องรำชฯ และจัดทำพิธี
มอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

เม.ย. –
ก.ย.65

580,500

3

11 3,4

ต.ค.64 –
ก.ยจ.65

43,610

3

11

3 พัฒนำครูและ

น.ส.เยำวรัตน์ ชื่นพุก

บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

3

3 บริหำรงำนบุคคล น.ส.ชรัชวรินทร์

มโนฤทธิฌำนนท์
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

- จัดอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำวินัยแก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน 150 คน ระยะเวลำ 2 วัน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

3.6 เชิดชูเกียรติครู ประจาปี พ.ศ. 2565

ต.ค.64 –
- คัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ก.ย.65

94,450

3

11

ม.ค. –
ก.ย.65

15,210

3

11

ต.ค.64 –
ก.ย.65

80,000

3

11

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

3

กลุ่มที่รับผิดชอบ

3 พัฒนำครูและ

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.เยำวรัตน์ ชื่นพุก

บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

3 บริหำรงำนบุคคล น.ส.นิชำนันท์ ชูติพงศ์
ชัยวัฒน์
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ศึกษำดีเด่นแต่ละกิจกรรมต่ำง ๆ
- จัดงำนวันเกียรติยศครูและบุคลกำรทำง
กำรศึกษำ ระยะเวลำ 2 วัน
3.7 ประชุมพิจารณาบาเหน็จความชอบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประชุมพิจำรณำบำเหน็จควำมชอบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
3.8 พัฒนาขีดสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

3

3 หน่วย

นำยภิญโญ บุญมำ,
ตรวจสอบภำยใน นำงพรพนำ สุขอ่ำ,
น.ส.ชญำณิศำ ควรสุวรรณ

- ผู้ตรวจสอบภำยใน จำนวน 3 คน เข้ำรับ
กำรพัฒนำศักยภำพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตำมหลักสูตรและกรมบัญชีกลำงและ
หน่วยงำนรำชกำรกำหนด จำนวน 3 หลักสูตร

รวมงบประมาณ

1,094,600

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3

1,962,690

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

4 1 รับเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษา

1.1 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและ

ม.ค. –
มิ.ย.65

การรับนักเรียน
- ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน
- ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียน
จำนวน 10 คน ระยะเวลำ 1 วัน
1.2 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ก.ค. –
และนักเรียนออกกลางคันโรงเรียนใน
ก.ย.65
สังกัดให้กลับเข้าเรียนในระบบและนอก
ระบบ

9,000

3

11

2

4 ส่งเสริมกำรจัดฯ

นำงอิษฎำภรณ์ ประดุงรุก

6,000

3

11

2

4 ส่งเสริมกำรจัดฯ

นำงอิษฎำภรณ์ ประดุงรุก
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กลุยทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

- ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมนักเรียน
ออกกลำงคัน จำนวน 10 คน
ระยะเวลำ 1 วัน
- ติดตำมนักเรียนออกกลำงคัน
จำนวน 5 วัน
รวมงบประมาณ

15,000

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด

กิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564)
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) โดยวิธีการแนะแนว
แบบมุ่งอนาคต

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
ต.ค.64 ก.ย.65

- ประชุมคณะทำงำน จำนวน 19 คน
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัด
กิจกรรมแนะแนวให้กับครูแนะแนวจำนวน
130 คน ระยะเวลำ 1 วัน
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและพี่เลี้ยง เม.ย. เด็กพิการของโรงเรียนเรียนรวม
ก.ย.65
ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
- จัดอบรมครูผู้สอนหรือพี่เลียงเด็กพิกำร
และคณะทำงำน จำนวน 120 คน
- มอบเกียรติบัตรผู้เข้ำรับกำรอบรม
- จัดทำรูปเล่มรำยงำนผล
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
ประจาปีงบประมาณ 2565

ก.ค. ก.ย.65

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

21,720

4

17

2

4 นิเทศติดตำมฯ

น.ส.จันทวรรณ ทองคำ

31,500

4

17

2

4 นิเทศติดตำมฯ

น.ส.บุญยืน กันจิตร,
น.ส.จันทวรรณ ทองคำ

50,000

4

17

2

4 ส่งเสริมกำรจัด

น.ส.เฟื่องฟ้ำ ธรรมสุระกุล

กำรศึกษำ
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

2 ดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพป.สุโขทัย เขต
1 ประจาปีงบประมาณ
2565

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- อบรมนักจิตวิทยำประจำโรงเรียน จำนวน
128 คน ระยะเวลำ 3 วัน
- จัดหำเครื่องอุปโภคบริโภคเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน จำนวน 20 คน และช่วยเหลือ
นักเรียนที่ยำกไร้ /ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ
จำนวน 30 คน
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- คัดกรองนักเรียนตำมแนวทำงระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
- ประเมินสถำนศึกษำเพื่อคัดเลือก
สถำนศึกษำและครูตน้ แบบกำรจัดกำรเรียนรู้
บูรณำกำรทักษะชีวิตเพื่อเข้ำรับรำงวัลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

รวมงบประมาณ

103,220

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4

118,220

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

5 1 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ ต.ค.64 -

ยั่งยืน

16,060

5

18

1

5 ส่งเสริมกำรจัด

นำงยุพิน พงษ์ปรีชำ
นำยรัศมินทร์ พุทธอินทรำ

14,080

5

18

1

5 ส่งเสริมกำรจัด

นำยรัศมินทร์ พุทธอินทรำ
นำยวัชรพงศ์ รัตนพร

ก.ย.65

- ประชุมคณะทำงำนพัฒนำคู่มือกำรดำเนิน
โครงกำรโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน
- อบรมกำรใช้คู่มือกำรดำเนินโครงกำร
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำ
- ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำ
- มอบโล่รำงวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่
ชนะเลิศ 3 รำงวัล
- มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ต.ค.64 1.2 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ก.ย.65
- จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรคักแยกขยะ
บริกำรภำยในและภำยนอกอำคำร สพป.
สุโขทัย เขต 1
- จัดกิจกรรมรณรงค์กำรลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5

กำรศึกษำ
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

30,140

กำรศึกษำและ
อำนวยกำร

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ต.ค.64 –
194,460
6
พ.ศ. 2565 สพป.สุโขทัย เขต 1
ก.ย.65
1) จัดทำร่ำงกรอบทิศทำงกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
- ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงกรอบทิศ
ทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จำนวน 46 คน
ระยะเวลำ 1 วัน
2) จัดร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ

พ.ศ. 2565 สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 เสนอขอควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
สุโขทัย

20

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

4

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

6 นโยบำยและแผน นำงรจนำ พ่วงพี,
นำงวำริน นะริน
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6 1 การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
เพื่อนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- ประชุมคณะทำงำนบริหำรโครงกำรตำม
แผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี จำนวน 13 คน
ระยะเวลำ 1 วัน
3) จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565
4) ประชุมคณะทำงำนบริหำรโครงกำรตำม
แผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี จำนวน 13 คน
ระยะเวลำ 1 วัน
5) ประชุมกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนและกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรประจำปีและกำรดำเนินงำนตำมตัวชีวัด
แผนปฏิบัตริ ำชกำร สพฐ. จำนวน 3 ครัง
1.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.2566 - 2570
รวมงบประมาณ
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- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำร่ำง
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2565 และศึกษำดูงำน
นอกสถำนที่ ระยะเวลำ 3 วัน

เม.ย.–
ก.ย.65

30,000
224,460

6

20

4

6 นโยบำยและแผน นำงรจนำ พ่วงพี,น.ส.อร
อนงค์ อินอุดออน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

บริหารจัดการและการ
ให้บริการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
- ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกำรปฏิบัตงิ ำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของสถำนศึกษำใน
สังกัด จำนวน 5 แห่ง จำนวน 25 คน
- ตรวจสอบกำรดำเนินงำนเงินรำยได้
สถำนศึกษำ จำนวน 5 แห่ง
- ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกำรดำเนินงำนโครงกำร
เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม
จำกกำรระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ
2019 จำนวน 45 คน
- ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกำรจัดซือจัดจ้ำงตำม
พระรำชบัญญัตกิ ำรจัดซือจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจำนวน 25 คน

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
ต.ค.64 –
ก.ย.65

99,920

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

6

20

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

4

6

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วย
นำยภิญโญ บุญมำ,
ตรวจสอบภำยใน นำงพรพนำ สุขอ่ำ,
น.ส.ชญำณิศำ
ควรสุวรรณ
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2 เพิ่มประสิทธิภาพการ

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย
จำนวน 20 คน
- ประสำนงำนกับสำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด สำนักงำนตรวจเงินภูมิภำค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน
พืนฐำนและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนงำนตำมนโยบำยที่ได้รับ
มอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพืนฐำน
2.2 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

- ผลิตรำยกำร “เสมำปริทรรศน์” ทำง
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย
- จัดซือหนังสือพิมพ์รำยวัน วันละ 2 ฉบับ
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- ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกำรดำเนินงำนเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจำกองค์กำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจัดโครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน 20 คน

ต.ค.64 –
ก.ย.65

75,120

6

20

4

6 อำนวยกำร

นำงวัลยำ พกำมำศ ชำนิ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำรบุคลำกร
ในระบบเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ จำนวน
120 คน
- จัดทำวำรสำรข่ำวและป้ำยประชำสัมพันธ์
2.3 สานักงานสะอาด บรรยากาศสดใส

ใส่ใจบริการ ประสานงานรัฐ
- ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนำงำนอำคำร
สถำนที่
- งำนประเพณี และวันสำคัญต่ำง ๆ
- จัดกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
- จัดหำวัสดุงำนบ้ำน งำนครัว สำหรับ
ใช้สอย นำดื่ม และวัสดุให้บริกำร
ห้องประชุม

ม.ค.-ก.ย.
65

190,000 6,3

20,10

1

6 อำนวยกำร

น.ส.ทิพย์วรรณ คล่ำคง,
นำยวัชรพงศ์ รัตนพร
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- ร่วมลงนำมถวำยพระพร รัชกำลที่ 10
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ์
พระบรมรำชินี (ในรัชกำลที่ 10)

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

ก.ย.65

120,000

6

12

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

4

กลุ่มที่รับผิดชอบ

6 นิเทศติดตำมฯ

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.มะลิ ตุ้มบุตร,
น.ส.บุญยืน กันจิตร,
นำงสมปอง รำษี

- ประชุม อ.ก.ต.ป.น. เพื่อปรับแผน
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
- ประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อชีแจงแนวทำงตำม
แผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
- นิเทศ ติดตำม ตำมแผนติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุโขทัย เขต 1 โดย อ.ก.ต.ป.น.
- วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรนิเทศ ติดตำม
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
โดย อ.ก.ต.ป.น.
- ประชุม ก.ต.ป.น.
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2.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ม.ค. –

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาหรับ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64 –
ก.ย.65

67,400

6

20

4

6 อำนวยกำร

นำงชุลีกร นิธิวรรณกุล,
นำยวัชรพงศ์ รัตนพร

ต.ค.64 –
ก.ย.65

150,000

6

20

4

6 นิเทศติดตำมฯ

นำยไมตรี นำคประสิทธิ์,
น.ส.บุญยืน กันจิตร,
นำงสิรธยำ แก้วเนย
นำยปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน

- ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ รอง ผอ.
สพป.สท.1 และผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย
ศึกษำนิเทศก์ จำนวน 160 คน
ประชุม 6 ครัง
- ประชุมหัวหน้ำศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอ/ประธำนกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
จำนวน 30 คน ประชุมปีละ 2 ครัง
2.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
- ประชุมวิเครำะห์ผล กำรวิเครำะห์ SAR
เพื่อวำงแนวทำงในกำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพ จำนวน 35 คน
- เปิดศูนย์เครือข่ำยประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำ และตลำดนัดวิชำกำร
(แม่ข่ำยงำนประกัน)
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจโดยมอบโล่
และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินของ สมศ น้อย
- กำรวิเครำะห์ SAR ปีกำรศึกษำ 2565
2.7 พัฒนาระบบริหารงานบุคคล
- กำรเกลี่ยอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำว
- ประชุมกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและศึกษำนิเทศก์
- ประชุมคณะทำงำนจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ
บำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ

ต.ค.64 –
ก.ย.65

70,000

6

20

4

6 บริหำรงำนบุคคล นำงพัชรินทร์ กมลรัตน์
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

- ประเมินโรงเรียน สมศ.น้อย เพื่อกำร
พัฒนำ โดยคณะกรรมกำรที่สำนักงำนเขต
พืนที่ฯ ได้แต่งตังขึน จำนวน 45 คน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง
ครูผู้สอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปีงบประมาณ 2565

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. –
พ.ค.65

198,900

3

11

4

6 บริหำรงำนบุคคล นำงกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย

ต.ค.64 –
ก.ย.65

310,900

6

20

4

6 นิเทศติดตำมฯ

- ดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหำและ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงำนเขต
พืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
ปีงบประมำณ 2565
2.9 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
- ลงพืนที่ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
- ประกวดผลกำรดำเนินงำนกำรนิเทศ
ภำยในที่ประสบผลสำเร็จครูคุณภำพ
ผู้บริหำรคุณภำพและโรงเรียนคุณภำพ

นำงสิรธญำ แก้วเนย
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

2.8 คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

- ประชุมคณะกรรมกำรเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2565
2.11 การรายงานผลการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

- ประชุมสรุปผลกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำภำคเรียน
ที่ 2/2564
- ประชุมจัดทำแผนนิเทศ ปีกำรศึกษำ
2565
- ลงพืนที่ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม
รูปแบบกำรนิเทศตำมแผนนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
- พัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์
โดยกำรศึกษำดูงำน ระยะเวลำ 3 วัน
2.10 เร่งครัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

ม.ค. –
ก.ย.65

ม.ค.-ก.ย.
65

7,600

6

20

4

6 บริหำรงำน

นำงจันทร์แดง ทับศูนย์

10,000

3

11

4

6 อำนวยกำร

นำงชุลีกร นิธิวรรณกุล,
นำยวัชรพงษ์ รัตนพร

กำรเงินและ
สินทรัพย์

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

- ประชุมผู้รับผิดชอบมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพืนที่กำรศึกษำฯ จำนวน 32 คน
จำนวน 2 ครัง
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อมูล
ระดับสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ เพื่อ
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน จำนวน 25 คน
จำนวน 3 ครัง
2.12 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฺฎิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 (KRS)
- ประชุมชีแจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
ตัวชีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงฯ ประจำปี
งบประมำณ 2565 จำนวน 42 คน
จำนวน 1 ครัง
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

- ประชุมชีแจง สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
จำนวน 42 คน จำนวน 1 ครัง

ม.ค.-ก.ย.
65

10,000

3

11

6 อำนวยกำร

นำงชุลีกร นิธิวรรณกุล
,น.ส.ทวีรัตน์ มำลัยหวล

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กล ที่
ยุทธ์

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

สอดคล้อง
แผน
ยุทธศาสต
แม่บทฯ
ร์ชาติ

นโยบาย สนองกล
สพฐ.
ยุทธ์
สพป.สท.
1

กลุ่มที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

2.13 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ

เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ม.ค.-ก.ย.
65

10,000

- ประชุมชีแจงสร้ำงควำมเข้ำใจผู้รับผิดชอบ
ประเด็นพิจำรณำ ตำมตัวชีวัด PMQA 4.0
จำนวน 42 คน จำนวน 1 ครัง

3

11

6 อำนวยกำร

นำงชุลีกร นิธิวรรณกุล,
นำยวัชรพงษ์ รัตนพร

101

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

- ประชุมชีแจงสร้ำงควำมเข้ำใจผู้รับผิดชอบ
ตำมตัวชีวัดมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัตริ ำชกำร จำนวน 32 คน
จำนวน 1 ครัง

- ประชุมผู้รับผิดชอบประเด็นพิจำรณำ ตำมตัวชีวัด
PMQA 4.0 จำนวน 42 คน จำนวน 2 ครัง

- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อมูล
ระดับสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
เพื่อตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน จำนวน
25 คน จำนวน 3 ครัง

รวมงบประมาณ

1,319,840

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 6

1,544,300

รวมงบประมาณทั้งหมด

4,000,000

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ก าหนดกรอบและแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิบั ติ งาน
ด้านบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนานาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อให้การบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงกาหนด
แนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจ กลยุทธ์ 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
1.1 งบประมาณดาเนินการสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกเป็น
1.1.1 งบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน แบ่งเป็น งบประจา (บริหารสานักงาน) และงบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1) งบประจา เพื่อใช้บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ พิจารณาจัดสรรตาม
ฐานข้อมูลการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าสาธารณูปโภค
และจัดสรรตามภาระงานความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
2) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ
กิ จ กรรม ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี โดยมี ทุ ก กลุ่ ม ภารกิ จ งานในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น
ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินงาน
1.1.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยให้ ดาเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น
โครงการ/กิจ กรรม ในการยกระดั บ คุ ณภาพการศึ กษา การพัฒ นาศั กยภาพนั กเรี ยน การพัฒ นาครู และ
การบริหารจัดการ เป็นต้น
1.2 งบประมาณดาเนินการสาหรับสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้ เครือข่ายกลุ่ มโรงเรียน/โรงเรียน ใช้ในการพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ
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1.3 งบประมาณส่ ว นราชการอื่ น เช่ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แผนพัฒนาจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจั งหวัด
สุ โ ขทัย และภาคเอกชน จั ดสรรให้ ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามที่ห น่ว ยงานดังกล่ าวกาหนด/ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอรับการสนับสนุน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ต้องดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญ
ในการใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พงศ.2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต1 ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจน และการทางานแบบ
มีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
3. การนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ในความเป็นมาและความ
เชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 กับแผนสาคัญระดับต่าง ๆ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กรอบทิศทางของแผนปฏิบัติ
การประจาปี เพื่อให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาโครงการ/
กิจกรรม และการดาเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดกิจกรรมและจัดทา
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ รายงานผล เพื่ อ ให้ ก ารน ากลยุ ท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี รายงานผลเป็นรายไตรมาส และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่ อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยการรายงานผลการดาเนินงานประจ าปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ก าหนด ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส
เพื่อให้การดาเนินงานเป็น ไปตามแผน ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงาน เพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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5. ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
ตุลาคม –
พฤศจิกายน
2564
พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2564

กิจกรรม
1. ศึกษาแผน 3 ระดับ และศึกษานโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ประชุมคณะทางานจัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกาหนดกรอบ
ทิศทางในการจัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ธันวาคม 2564 – 1. แจ้งกรอบทิศทางในการจัดทาแผนงานโครงการให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ เพื่อดาเนินการ
มกราคม 2565 จัดทาโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
2. แต่ งตั้ งคณะท างานบริ หารโครงการและการน าเข้ าข้ อมู ลโครงการในระบบติ ดตามและ
ประเมิ นผลแห่ งชาติ (eMENSCR) เพื่ อจั ดท าโครงการตามกรอบทิ ศทางการพั ฒนาการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้สอดคล้องกับแผน
3 ระดับตามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นโยบายรัฐบาล และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการ
5. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขงบประมาณในการดาเนินโครงการตามที่
ได้รับจัดสรร
6. จั ดท าเอกสารรูปเล่ มร่างแผนปฏิบั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
7. เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจาปีฯ ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พิจารณาให้
ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
8.จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทั ย
แจ้งบุคลากรใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1และโรงเรียนในสังกัด
ทราบ และนาไปเป็นเกรอบทิศทางในการทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน
9. เผยแพร่ แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ กั บสาธารณชนและผู้ สนใจ
ทางเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
มกราคม 2565 รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
เมษายน 2565
รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)
กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565)
ตุลาคม 2565
รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565)
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ กลยุ ทธ์ จุดเน้น ของหน่วยงานบังคับบัญชา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง
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ภาคผนวก
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แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 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
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ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจาไตรมาส
รายการกิจกรรม

ความก้าวหน้าของการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมที่ 6

กิจกรรมที่ 7

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

ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

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

ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย

ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมาย

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมาย
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สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(.....................................................)
(ลงชื่อ)........................................................ผู้อานวยการกลุ่ม
(.....................................................)
ภาพถ่ายกิจกรรมที…
่ …………………………………

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

110

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

111

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

112

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

113

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

114

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

115

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

116

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

117

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

118

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

119

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

120

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

