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คำนำ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 256๔-๒๕๖๕
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปีงบประมาณ 2560-2564 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สาระสำคัญของนโยบาย
การบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 256๔ ประกอบด้วย บทนำ บริบทที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นมืออาชีพ และแนวทางการบริหารโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา
บริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 256๔ ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
เป้าหมาย สร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการผลักดัน
นโยบายบริหารงานบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมาย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันนำไปสู่การพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
มกราคม 256๔

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

สภาพการจัดการศึกษา
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
นโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ สพฐ
นโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายของ สพฐ.
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภสพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุโขทัย เขต ๑
ค่านิยม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
จุดเน้น
จุดเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ 4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ปัจจัยความสำเร็จ
การนำแผนสู่การปฏิบัติ
การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ภาคผนวก
บันทึกข้อความการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๓๕๖๔
แบบรายงานผลการดำเนินการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ส่วนที่ ๑
ความเป็นมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.
2550 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกำหนด
เขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551
มาตรา 5 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีภารกิจในการ
จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดกรอบและแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ต่อไป
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 4 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรมี าศและอำเภอบ้านด่านลานหอย มีสถานศึกษาภาครัฐในกำกับ
ดูแลจำนวน 127 แห่ง 1 สาขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวด้วย
๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

๒
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ประสานส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะสำนักงานผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีพื้นที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ และอำเภอ
บ้านด่านลานหอย มีหมู่บ้าน จำนวน 378 หมู่บ้าน มีตำบล จำนวน 38 ตำบล มีองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 33 แห่ง มีเทศบาลตำบล จำนวน 8 แห่งและเทศบาลเมือง จำนวน 1 แห่ง มีอาณาเขตดังนี้
พื้นที่ทั้งหมด
2,623.86 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๓
ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา/ผู้เรียน
1. จำนวนสถานศึกษาในสังกัดจำแนกรายอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย
รวม

สถานศึกษาสังกัด สพป.สท.1
รร.
ร.ร.ขนาด ร.ร.ขนาด
ขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่
ประถม
ม.ต้น
รวม
26 ร.ร.
32 รร. 21 ร.ร.
6
8
2
1 สาขา
1 สาขา 1 สาขา
30
9
39
26
13
24
8
32
18
14
16
8
24
11
12
1
96 ร.ร.
127 ร.ร. 76 ร.ร.
31
47
3
1 สาขา
1 สาขา 1 สาขา

ร.ร.ขนาด
ใหญ่พิเศษ
1
1

2. ข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย
รวม

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

การจัดการศึกษา
โรงเรียนหลัก
โรงเรียนเรียนรวม
27

6

36
32
23

3
1

118

10

๔
3. จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับที่จัดการเรียนการสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
ระดับชั้น

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

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวมก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

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

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

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

อัตราส่วน
นักเรียนต่อห้อง
13 : 1
14 : 1
15 : 1
14 : 1
17 : 1
18 : 1
16 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
21 : 1
21 : 1
20 : 1
21 : 1
17 : 1

4. จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จำแนกรายศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
ที่

ศูนย์ประถมศึกษา
อำเภอ

1 เมืองสุโขทัย
2 กงไกรลาศ
3 คีรีมาศ
4 บ้านด่านลานหอย
รวม

รวม

ห้อง
เรียน

ครู:นร.

3,048

6,364

338

1:21

2,344

1,974

4,315

329

1:17

2,308

2,009

4,236

284

1:18

24
242
2,467
127 ร.ร.
1,046 10,496
1 สาขา

2,272

4,596

258

1:19

9,438

19,511 1,209

สถาน
ศึกษา
32 ร.ร.
1 สาขา
39
32

ชาย

นักเรียน
หญิง

307

3,316

256
241

ครู

1:19
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5. จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุคลากร
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
* ผอ.สพป.
* รอง ผอ.สพป.
* ศึกษานิเทศก์
* บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
* พนักงานราชการ
* ลูกจ้างประจำ
* ลูกจ้างชั่วคราว
ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
* ผู้อำนวยการโรงเรียน
* รองผู้อำนวยการโรงเรียน
* ข้าราชการครู
* พนักงานราชการ
* ลูกจ้างประจำ
* ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง (จากโครงการคืนครูฯ)
* ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) ดังนี้
- ธุรการโรงเรียน
จำนวน ๑๒๘ คน
- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวน ๗๔ คน
- ครูวิกฤต
จำนวน ๑๐ คน
- ครูวิทย์-คณิต
จำนวน ๑๑ คน

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

๖

ส่วนที่ ๒
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
v พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. มีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ ชั่ว-ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ – สิ่งที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
3. มีงานทำ มีอาชีพ
๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด
๓. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพมีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้
4. เป็นพลเมืองดี
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
3. การเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสา
สมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร
v ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
"ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
๑. ด้านความมั่นคง
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข

๗
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยกระดับคุณภาพในหลากหลายมิติ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เติบโตสมดุล ยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม
v แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และ
การเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Effciency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็น
ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

๘
v นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
จำแนก เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย
1) การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ
3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาค
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่
1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายราชการประจำ
9) การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น ของประชาชน และ
การดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๙
v แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและ
แผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
v แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา และ
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
v แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่
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1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
v นโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและ
มีจิตสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
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2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการ
ศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๒
วิสัยทัศน์/พันกิจ/เป้าหมายของ สพฐ.
v วิสัยทัศน์ สพฐ.
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
v พันธกิจ สพฐ.
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอ
เพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
v เป้าหมาย สพฐ.
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
โอกาส

จุดแข็ง

จุดอ่อน

อุปสรรค
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัย
ที่เป็นโอกาสมากกว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน มีปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน มากกว่าปัจจัย
ที่เป็นจุดแข็ง และเมื่อนำผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน มากำหนดจุดลงบนแกน OT
ตามแผนภูมิกราฟแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะเห็นว่าจุดตัดอยู่ในสถานภาพ Question Marks (เอื้อแต่อ่อน)
แสดงว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ควรกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรต่อไป

๑๔

ส่วนที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุโขทัย เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพในปี
พ.ศ. 2564 ตามนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้
v ค่านิยม สพป.สุโขทัย เขต ๑
“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ”
v วิสัยทัศน์ สพป.สุโขทัย เขต ๑
“เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
v พันธกิจ สพป.สุโขทัย เขต ๑
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตอาสา
๒. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
v เป้าหมาย สพป.สุโขทัย เขต ๑
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) มีทักษะการ
เรียนรู้ เชื่อมโยงสู่อาชีพ การมีงานทำตามความสามารถและความถนัด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
2. ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น มีความรู้
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับวัย
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
5. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทำงานแบบบูรณาการ มีความสามัคคี มีวินัย
มีส่วนร่วมในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
v กลยุทธ์ สพป.สุโขทัย เขต ๑
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้ำ
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

๑๕
v จุดเน้น สพป.สุโขทัย เขต ๑
“4 สร้างการพัฒนา สู่มิติการศึกษาอย่างยั่งยืน”
๑. สร้าง คุณภาพการศึกษา
๒. สร้าง จิตอาสาพัฒนาสังคม
๓. สร้าง ค่านิยมคุณความดี
๔ สร้าง สรรค์เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นสํานักงานเขตที่มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะและศักยภาพตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา โดยยึดหลักธรรมา ภิบาล
และผลสัมฤทธิ์ของงาน”
พันธกิจ
1. จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษําให้มีคุณภาพ สามารถ จัดการเรียน
การสอน บริหารจัดการ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
3. พัฒนาขีดความสามารถและความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
4. เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างค่านิยม จิตสํานึก ที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม
๕. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เหมาะสมและเป็นธรรม
เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และบรรลุผลสําเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงอยู่ในระดับที่
ได้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาครููและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan)
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะการปฏบัติงานตามสมรรถนะ/
ภารกิจหลัก/นโยบาย
๔. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
๕. ร้อยละความพึงพอใจในระบบกลไกการบริหารบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม
กลยุทธ์
1. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏิบติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
3. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
4. สร้างระบบและกลไกในการบริหารงานบคุคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สร้างเสริมให้บุคลากรมีจิตสํานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสุขภาวะ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการสร้างเสริมจิตสํานึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานนําหลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
2. สร้างเสริมให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน

๑๗

ส่วนที่ ๔
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้จัดทำโครงการตามภารกิจงาน
เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และสภาพปัญหาความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 ดังนี้
ที่
โครงการ
1 การพัฒนาและการวัดประเมิน
ผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

2 ขยายผลการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ
0 นิเทศติดตาม และ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
ประเมินผลการ
๑,๐๘๗ คน
จัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑) ครูผู้สอนทุกคนสามารถพัฒนาวัด
ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การอ่าน ติดวิเคราะห์ และเขียน ตลอด
จนนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) โรงเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต ๑
ทุกโรงเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน
ในระดับดีขึ้นไป
เชิงปริมาณ
0 นิเทศติดตาม และ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
ประเมินผลการ
๑,๐๘๗ คน
จัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการ เตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

๑๘
ที่
โครงการ
3 ลูกพ่อขุนราม คิดเลขคล่อง
ทั้งห้องเรียน

เป้าหมาย

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ
26,260 นิเทศติดตาม และ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
ประเมินผลการ
๘๔๒ คน
จัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ตระหนักในความสำคัญของการ
ส่งเสริมทักษะด้านการคิดคำนวณ
อย่างต่อเนื่อง
4 ลูกพ่อขุนรามลายมืองาม
เชิงปริมาณ
29,100 นิเทศติดตาม และ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
ประเมินผลการ
ทั้งห้องเรียน
๘๔๒ คน
จัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ตระหนักในความสำคัญของการ
ส่งเสริมทักษะด้านลายมืองาม
อ่านคล่อง เขียนคล่องอย่างต่อเนื่อง
5 เสริมประสบการณ์ความรู้
เชิงปริมาณ
64,300 นิเทศติดตาม และ
และทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมประสบการณ์
ประเมินผลการ
ปฐมวัย ในสังกัดสำนักงาน
ความรู้และทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
จัดการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ปฐมวัย ครูปฐมวัย จำนวน ๒๒๔ คน
ศึกษาสุโขทัย เขต 1
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนปฐมวัยที่มีคุณภาพนำไปสู่
การปฏิบัติ สู่ชั้นเรียน
6 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ ชิงปริมาณ
๓๕,๐๐๐ รอง
งานของบุคลากร ในสังกัด
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต ๑ จำนวน
ผอ.สพป.สท.๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๗๒ คน
ประถมศึกษาสุดขทัย เขต ๑
เชิงคุณภาพ
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต ๑ มีทักษะ
การปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียรู้
มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำงานเป็น
ทีมร่วมกัน และมีแนวทางในการปฏิบัติ
งานของแต่ละบุคคลและกลุ่มงานที่ได้
รับมอบหมายมีความชัดเจน สื่อสาร
ง่าย และเข้าใจตรงกัน

๑๙
ที่
โครงการ
7 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ
206,080 นิเทศติดตาม และ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
ประเมินผลการ
๑,๐๘๗ คน
จัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
บริหารจัดการจัดการเรียนการสอน
และยกระดับคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณ
800 นิเทศติดตาม และ
ทางการเรียนของสำนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
ประเมินผลการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
๑,๐๘๗ คน
จัดการศึกษา
ศึกษาสุโขทัย เขต 1
เชิงคุณภาพ
๑) ครูผู้สอนมีผลการทดสอบ Pre
O-NET นำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมปีที่ ๓
ก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
๒) ครูผู้สอนมีผลการทดสอบ Pre NT
นำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๓ ก่อนการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT)
๓) ครูผู้สอนมีผลการทดสอบ Pre RT
นำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ก่อนการประเมินความ
สามารถในการอ่านของผู้เรียน( RT)
9 ประชุมพิจารณาบำเหน็จความ เชิงปริมาณ
15,150 บริหารงานบุคคล
ชอบข้าราชการครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
ทางการศึกษาประจำ
๒,๔๐๙ คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้องละ ๑๐๐

๒๐
ที่
โครงการ
10 การเสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
๙๗ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัฐ
กำลังใจ และมีความภาคภูมิใจ สำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหา
กษัตริย์
11 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ เชิงปริมาณ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
๑๕๐ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ
๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประพฤติตนและการปฏิบัติงาน
ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
บรรณวิชาชีพครู
12 เชิดชูเกียรติครู ประจำปี พ.ศ. เชิงปริมาณ
2564
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
๕๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ
๑๐๐ ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชู
เกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ชุมชน
13 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เชิงปริมาณ
สพป.สุโขทัย เขต ๑ บริหารอัตรา
กำลัง และดำเนินการสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้เกิดประโยขน์สูงสุด
เชิงคุณภาพ
๑) สถานศึกษาได้รับจัดสรรอัตรา
ทดแทนที่ตรงตามวิชาเอกที่ขาดแคลน
๒) สถานศึกษาได้รับจัดสรรพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวสอดคล้อง
กับความต้องการและเป็นไปตาม
เงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนด

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
34,390 บริหารงานบุคคล

175,880 บริหารงานบุคคล

86,730 บริหารงานบุคคล

29,500 บริหารงานบุคคล

๒๑
ที่
โครงการ
14 การปฐมนิเทศข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วยและการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม จรรยา
บรรณวิชาชีพครู/พัฒนาอย่าง
เข้ม

15 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

16 สุขใจ ไหว้พระ มาฆบูชา

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
99,100 บริหารงานบุคคล

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ผ่านการอบรม
ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ
ของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครู สามารถปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๑๓๔ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
รับการพัฒนามีองค์ความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความ
สามัคคี มีจิตสำนึกในการทำงานร่วม
กันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผล
สัมฤทธิ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาของ สพป.สุโขทัย เขต ๑
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๖๙ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตย์ ประยุกต์ใช้หลัก
ทักษะ กระบวนการคิด การมีวินัย
ความซื่อสัย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
หลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต

535,220 นโยบายและแผน

19,640 อำนวยการ

๒๒
ที่
โครงการ
17 สืบสาน วัฒนธรรมไทย

18 เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในหน่วยงาน กิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนา

19 สุข เกษียณ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๗๐ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้
แสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณี
ของท้องถิ่นของตนและเกิดความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย
เกิดความรัก ความสำนึกดี และเข้าใจ
อันดีในหมู่คณะ
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๗๑ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการผ่อน
คลายกายและจิตใจ คลายกังวล มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะ
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐๙ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะ
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ สิทธิ
ประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ
ที่ตนพึงมีพึงได้ ตลอดจนคิดต่อขอรับ
บริการจากหน่วยงานต้นสังกัดได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความ
พึงพอใจ

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
20,000 นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

5,000 อำนวยการ

30,170 บริหารงาน
การงินและ
สินทรัพย์

๒๓
ที่
โครงการ
20 การส่งเสริมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ปีการศึกษา 2564

21 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กร

22 สำนักงานสะอาดบรรยากาศ
สดใส ใส่ใจบริการ ประสานงาน
รัฐ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วย
เหลือคุ้มครองอย่างทั่วถึง
๒) โรงเรียทุกโรง ครู มีการจัดระบบ
ช่วยเหลือนักเรียนได้เข้มแข็งและ
เป็นต้นแบบเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วย
เหลือคุ้มครองอย่างทั่วถึง
๒) โรงเรียทุกโรง ครู มีการจัดระบบ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓) อัตราการออกกลางคันของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๑๓๐ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
รู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์
ทั้งการเขียนข่าว การถ่ายภาพ
รูปแบบการนำเสนอข่าวสารต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต ๑
จำนวน ๗๑ คน
เชิงคุณภาพ
๑) อาคารสถานที่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่พร้อมให้บริการ
๒) ผ่านการประเมินหน่วยงาน
ภายนอกและผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
115,900 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

87,900 อำนวยการ

180,000 อำนวยการ

๒๔
ที่
โครงการ
23 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสำหรับผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๑๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และข้าราชการได้รับ
ทราบเป้าหมาย การดำเนินการของ
ทางราชการตลอดจนรับทราบแนว
นโยบายต่างๆ
๒) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และข้าราชการเกิด
ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี
เสริมสร้างสามัคคี
24 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ภายในสถานศึกษาของสถาน
สถานศึกษาในสังกัด สพป.สุโขทัย
ศึกษาภายในสังกัดของสำนักงาน เขต ๑ จำนวน ๑๒๗ โรง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชิงคุณภาพ
สุโขทัย เขต 1
สถานศึกษาในสังกัด สพป.สุโขทัย
เขต ๑ เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
25 ส่งเสริมสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เชิงปริมาณ
ตรวจสอบภายใน ประจำ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน ๒๐ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
ร่วมการประชุมตามแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในร้อยละ ๑๐๐
26 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำ
เชิงปริมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๔๖ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๖
คน สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
145,000 อำนวยการ

14,610 นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

67,580 ตรวจสอบภายใน

55,240 นโยบายและแผน

๒๕
ที่
โครงการ
27 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 2568

28 การบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

29 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๔๖ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔๖ คน สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๔๒ คน
เชิงคุณภาพ
๑) สพป.สุโขทัย เขต ๑ มีข้อมูลและ
สารสนเทศประกอบการบริหารผล
การจัดการศึกษา
๒) การบริหารจัดการ สพป.สุโขทัย
เขต ๑ สามารถบริหารและจัดการ
ศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับ
บริการและผู้เกี่ยวข้อง
๓) เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอน
และระยะเวลาในการทำงานที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๗๑ คน
เชิงคุณภาพ
สพป.สุโขทัย เขต ๑ มีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม
ทั้งการจัดสำนักงาน เอกสารและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติ
งานของบุคลากรในการพัฒนางาน
ให้ได้มาตรฐานสำนักงาน

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
30,000 นโยบายและแผน

30,000 อำนวยการ

7,100 อำนวยการ

๒๖
ที่
โครงการ
30 กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 Green Offce

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๖๗ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ และนำนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
สู่การปฏิบัติ
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๗๒ คน
เชิงคุณภาพ
สพป.สุโขทัย เขต ๑ มีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม
ทั้งการจัดสำนักงานและสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการพัฒนางานให้ได้
มาตรฐานสำนักงาน

งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
106000 นโยบายและแผน

21520 อำนวยการ

๒๗

ส่วนที่ ๕
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือที่กำหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
เพื่อให้การบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กำหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ของนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดังนี้
1. งบประมาณดำเนินการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกเป็น
1.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน แบ่งเป็น งบประจำ (บริหารสำนักงาน) และ
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) งบประจำ เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ พิจารณา
จัดสรรตามฐานข้อมูลการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่า
สาธารณูปโภค และจัดสรรตามภาระงานความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
2) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์
จุดเน้น โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับ
ผิดชอบโครงการดำเนินงาน
1.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยใช้ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ/กิจกรรม
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การพัฒนาครู และการบริหารจัดการ เป็นต้น
2. งบประมาณดำเนินการสำหรับสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ
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3. งบประมาณส่วนราชการอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แผนพัฒนาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สุโขทัย และภาคเอกชน จัดสรรให้ ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด/ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอรับการสนับสนุน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
ปัจจัยความสำเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ
3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
การนำแผนสู่การปฏิบัติ
1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้กับบุคลากรทุกระดับ ได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน
อย่างทั่วถึง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติ
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกิจกรรมและ
จัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี รายงานผลเป็นรายไตรมาส และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของหน่วยงานบังคับบัญชา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง
การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กำหนด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายไตรมาส
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ภาคผนวก
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๓๐
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบเฉพาะกิจ

ชื่อโครงการ ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประจำไตรมาส
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ความก้าวหน้าต่อดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจำไตรมาส
รายการกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
กิจกรรมที่ 2 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

๓๑
รายการกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
กิจกรรมที่ 4 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
กิจกรรมที่ 5 ……………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาส
จำนวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย ..............................................บาท
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
.............................................บาท
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจำไตรมาส
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..........................................................................................
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น ....................................................................................
เป้าหมายของแผนแม่บท
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

๓๒
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะของโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(.....................................................)
(ลงชื่อ)........................................................ผู้อำนวยการกลุ่ม
(.....................................................)

๓๓
ภาพถ่ายกิจกรรม………………………………………………………………………………………..

