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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
1.1. ความเป็
ความเป็นนมา
มา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ที่เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เรื่อง กำรจัดระเบียบบริห ำรรำชกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดให้ กำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใหยึดเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยคำนึงถึงระดับของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน
สถำนศึ กษำ จำนวนประชำกร วัฒ นธรรม และควำมเหมำะสมด้ ำนอื่ นด้ วย และให้ สำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้
และให้มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น
โดยส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเป็ น หน่ ว ยงำนที่ อ ยู่ ใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ลของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้นฐำน ที่เกิดขึ้น ตำมที่ กระทรวงศึ กษำธิกำรประกำศกำหนดให้มีเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรกำหนดและแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นเขตพื้นที่ประถมศึกษำ
ทั้งนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ได้ถูกประกำศเปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่ อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี อำเภอกำญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก อำเภอเกำะพะงัน และอำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี
(รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 98ง หน้ำ57 ประกำศ ณ วันที่ 18 สิงหำคม 2553)

2.2. ออานาจหน้
านาจหน้าาทีที่ ่
2. อานาจหน้าที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีภำรกิจและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒ นำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำย มำตรฐำนกำรศึ ก ษำ แผนกำรศึ ก ษำ แผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน และ
ควำมต้องกำรท้องถิ่น
2. วิเครำะห์ ก ำรจัด ตั้ ง งบประมำณเงิน อุ ดหนุ น ทั่ ว ไปของสถำนศึ ก ษำ และแจ้ ง กำรจัด สรร
งบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ

4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผล สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพ ยำกรบุคคล เพื่ อส่งเสริม สนับสนุ น
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้ ง บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช ำชี พ สถำบั น ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบั น อื่ น
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ด ำเนิ น กำรและประสำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรวิ จั ย และพั ฒ นำกำรศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิ บัติรำชกำรทั่ วไปกับ องค์กรหรือหน่ วยงำนต่ำงๆ ทั้ง ภำครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงำนร่วมกั บหรือสนับสนุ นกำรปฏิบัติง ำนของหน่ วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อ งหรือที่ไ ด้รับ
มอบหมำย
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3.3. บริ
บริบบททั
ททั่ว่วไป
ไป
3.1 ที่ตั้ง
สำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ รำษฎร์ธำนี เขต 1 ตั้ง อยู่ ที่ เลขที่ 389/5 หมู่ 4
ถนนดอนนก ต ำบลมะขำมเตี้ ย อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี รหั ส ไปรษณี ย์ 84000โทรศั พ ท์
0-7727-3298 โทรสำร 0-7727-3071 เว็บไซด์ www.surat1.go.th อีเมล์: surat1@surat.go.th
3.2 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้

ติดชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย
ติดอำเภอขนอม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ติดอำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ติดอำเภอบ้ำนนำสำร และอำเภอบ้ำนนำเดิม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
และอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ภาพที่ 1 แผนที่เขตบริกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
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4.4. โครงสร้
โครงสร้าางการบริ
งการบริหหาร
าร
4.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร
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55.. ข้ข้ออมูมูลพื
ลพื้น้นฐาน
ฐาน
5.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 กำกับดูแลและบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถำนศึกษำในสังกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี 2. อำเภอกำญจนดิษฐ์
3.อำเภอดอนสัก 4. อำเภอเกำะสมุย 5. อำเภอเกำะพะงัน
ตารางที่ 1 จำนวนสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
จำแนกตำมสังกัด อำเภอและเครือข่ำยสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
อาเภอ

เครือข่ายสถานศึกษา

เมืองสุราษฎร์ธานี

จานวนสถานศึกษา
(สพฐ.)

3) กำญจนดิษฐ์

23
10
13
51
13

4) ช้ำงคู่

14

5) ท่ำทองอุแท

13

6) กรูด ป่ำร่อน คลองสระ

11

1) ขุนทะเล
2) บำงกุ้ง
กาญจนดิษฐ์

ดอนสัก

20
7) ดอนสัก

9

8) ปำกแพรก

11

เกาะสมุย

18
9) สมุย 1

10

10) สมุย 2

8

เกาะพะงัน

9
11) เกำะพะงัน
รวม

9
121

ที่มำ : งำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มนโยบำยและแผน
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ตารางที่ 2 จำนวนห้องเรียน นักเรียน จำแนกตำมชั้นเรียน และเพศ ของโรงเรียนในสังกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562
ระดับชั้น

จานวนห้องเรียน

จานวนนักเรียน

อนุบำล 1

44

อนุบำล 2

130

1,219

1,134

2,353

อนุบำล 3

130

1,235

1,175

2,410

รวมก่อนประถมศึกษา

304

2,841

2,665

5,506

ประถมศึกษำปีที่ 1

157

1,773

1,538

3,311

ประถมศึกษำปีที่ 2

154

1,688

1,559

3,247

ประถมศึกษำปีที่ 3

149

1,553

1,426

2,979

ประถมศึกษำปีที่ 4

148

1,655

1,481

3,146

ประถมศึกษำปีที่ 5

150

1,673

1,454

3,127

ประถมศึกษำปีที่ 6

150

1,604

1,489

3,093

รวมประถมศึกษา

908

9,956

8,947

18,903

มัธยมศึกษำปีที่ 1

34

430

379

809

มัธยมศึกษำปีที่ 2

34

425

342

767

มัธยมศึกษำปีที่ 3

32

343

321

664

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

100

1,198

1,042

2,240

มัธยมศึกษำปีที่ 4

1

3

4

7

มัธยมศึกษำปีที่ 5

1

2

4

6

มัธยมศึกษำปีที่ 6

1

1

0

1

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

6

8

14

1,315

14,001

12,662

26,663

รวมทุกระดับ

หญิง
356

รวม

ชาย
387

743

ที่มำ : งำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ตารางที่ 3 จำนวนโรงเรียนจำแนกตำมขนำดโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562
ขนาดโรงเรียน
1. โรงเรียนขนำดเล็ก
- จำนวนนักเรียน ต่ำกว่ำ 60 คนลงมำ
- จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 61-120 คน
2. โรงเรียนขนำดกลำง
- จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 121-600 คน
3. โรงเรียนขนำดใหญ่
- จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 601-1500 คน
4. โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ
- จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป
รวม

จานวนโรงเรียน
20
26
68
6
1
121

ที่มำ : งำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มนโยบำยและแผน
ตารางที่ 4 ข้อมูลอัตรำกำลังครูที่ปฏิบัติงำนจริงในสถำนศึกษำ
ตาแหน่ง

จานวน(คน)

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

106

ครู

1,338

พนักงำนรำชกำร

33

ครูขั้นวิกฤต

43

บุคลำกรวิทย์+คณิต

14

พี่เลี้ยงเด็กพิกำร

44

ลูกจ้ำงประจำ

39

ธุรกำรโรงเรียน

119

นักกำรภำรโรงแผน+นักกำรภำรโรง sp 2

42

รวม

1,778

ที่มำ : ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกรำคม 2563
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ตารางที่ 5 จำนวนบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ตาแหน่ง/ประเภท

จานวน(คน)

ผู้บริหำรกำรศึกษำ

4

ศึกษำนิเทศก์

12

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38ค(2)

34

ลูกจ้ำงประจำ

3

พนักงำนรำชกำร

1

ลูกจ้ำงชั่วครำว

9
รวม

63

ที่มำ : ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษำยน 2563
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 – 2561
ความสามารถ
ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนเหตุผล
รวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2559

ค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560

ค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2561

58.26
40.19
60.85

55.92
39.27
48.35

55.66
47.34
50.22

53.09

47.84

51.07

เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
กับปีการศึกษา
กับปีการศึกษา 2560
2561
-2.34
-0.26
-0.92
+8.07
-12.5
+1.87
-5.25

+3.23

ที่มำ : รำยงำนผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2561 งำนวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2562
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ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2560
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
49.84 45.29 46.58
38.17 35.55 37.12
40.01 38.13 39.12
34.76 32.73 36.34

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ระดับ ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
57.53 54.61 55.90
37.12 35.65 37.50
40.84 38.83 39.93
36.40 35.47 39.24

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ระดับ ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
50.63 47.95 49.07
32.87 31.60 32.90
36.01 34.30 35.55
31.64 30.86 34.42

40.70

42.97

37.79

37.93

39.79

41.14

43.14

36.18

37.99

ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
งำนวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ณ วันที่ 10 เมษำยน 2563

ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–Net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2560
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
48.74 48.77 48.29
21.93 26.55 26.30
31.16 32.47 32.28
27.67 30.14 30.45

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ระดับ ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
53.07 55.04 54.42
26.36 30.28 30.04
35.53 36.43 36.10
26.76 29.10 29.45

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ระดับ ระดับ
เขต
สพฐ. ประเทศ
พื้นที่
53.54 55.91 55.14
23.31 26.98 26.73
28.87 30.22 30.07
29.05 32.98 33.25

32.38

35.43

33.69

34.48

34.33

37.71

37.50

36.52

36.30

ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
งำนวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ณ วันที่ 10 เมษำยน 2563
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้นำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561-2580
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
พ.ศ.2560-2564 แผนกำรศึ ก ษำแห่ งชำติ พ.ศ.2560-2579 นโยบำยรัฐ บำล นโยบำยรัฐ มนตรี ว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีง บประมำณ พ.ศ.2563
และแผนพัฒ นำกำรศึกษำขั้ นพื้ นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 และบริบทต่ ำงๆที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยงกับอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 และกำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

11.. พระปฐมบรมราชโองการ
พระปฐมบรมราชโองการ รัรัชชกาลที
กาลที่ ่ 10
10
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
พระปฐมบรมรำชโองกำร พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภำคม พุทธศักรำช 2562

2.2.พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็
จประปรเมนทรรามาธิบบดีศดีรีศสรีินสทรมหาวชิ
ินทรมหาวชิราลงกรณ
2. พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็
พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จจประปรเมนทรรามาธิ
ประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรราลงกรณ
าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้พระวชิ
าอยู่หัวรเกล้
รัชกาลที
่
10
กั
บ
การพั
ฒ
นาการศึ
ก
ษา
พระวชิรเกล้าาเจ้เจ้าาอยู
อยู่ห่หัวัว รัรัชชกาลที
กาลที่ ่ 10
10 กักับบการพั
การพัฒฒนาการศึ
นาการศึกกษา
ษา
กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
1.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง
1.2 ยึดมั่นในศำสนำ
1.3 มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์
1.4 มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด–ชอบ / ชั่ว–ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง

3. มีงำนทำ มีอำชีพ
3.1 กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและ
เยำวชนรักงำน สู้งำน ทำงำนจนสำเร็จ
3.2 กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนทำงำน
เป็นและมีงำนทำในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนทำจนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
4.1 กำรเป็นพลเมือง เป็นหน้ำที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว – สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสหน้ำที่
เป็นพลเมืองดี
4.3 กำรเป็ น พลเมื อ งดี คื อ “เห็ น อะไรที่ จ ะท ำเพื่ อ บ้ ำ นเมื อ งได้ ก็ ต้ อ งท ำ” เช่ น งำน
อำสำสมัคร งำนบำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ทำด้วยควำมมีน้ำใจ และควำมเอื้ออำทร

3.3. ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ชาติ
ชาติ (พ.ศ.2561
(พ.ศ.2561 -- 2580)
2580)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ค วำมมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นำแล้ ว ด้ ว ยกำรพั ฒ นำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ความมั่นคง
1.1 กำรมีค วำมมั่ น คงปลอดภั ยจำกภั ย และกำรเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภำยในประเทศและ
ภำยนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำม
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง
1.2 ประเทศมี ค วำมมั่ น คงในเอกรำชและอธิ ป ไตย มี ส ถำบั น ชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
1.3 สังคมมี ควำมปรองดองและควำมสำมั คคี สำมำรถผนึกก ำลังเพื่อพั ฒ นำประเทศ
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต
มีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืนจนเข้ำสู่กลุ่ม
ประเทศรำยได้ สู ง ควำมเหลื่ อมล้ ำของกำรพั ฒ นำลดลง ประชำกรมีค วำมอยู่ดี มี สุข ได้ รับ ผลประโยชน์
จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
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2.2 ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น กั บ ประเทศต่ ำ ง ๆ ทั้ ง ในตลำดโลกและตลำด
ภำยในประเทศเพื่ อ ให้ ส ำมำรถสร้ ำงรำยได้ ทั้ ง จำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมี ก ำรสร้ำ ง
ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำ ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มีบ ทบำทที่ สำคั ญ ในเวที โลก และมี ควำมสัมพั น ธ์ทำงเศรษฐกิจ และกำรค้ำอย่ ำงแน่น แฟ้ น กับ ประเทศ
ในภูมิภำคเอเชียเป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน
และกำรทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ
2.3 ควำมสมบูรณ์ ในทุน ที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒ นำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษ ย์
ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 กำรพั ฒ นำที่ ส ำมำรถสร้ำ งควำมเจริญ รำยได้ และคุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำและกำรฟื้นฟู
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ
3.2 กำรผลิ ต และกำรบริ โภคเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ เป้ ำ หมำย
กำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น ทรัพ ยำกรธรรมชำติ มี ค วำมอุ ด มสมบู ร ณ์ ม ำกขึ้ น และสิ่ ง แวดล้ อ มมี คุ ณ ภำพดี ขึ้ น
คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชำชนทุ กภำคส่ วนในสัง คมยึ ดถือ และปฏิบั ติต ำมหลั กปรัชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
พัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ
“ประชำรัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชน
มีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย
และมี ค วำมสงบเรีย บร้อ ยในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชำติ สัง คม ชุ ม ชน มุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำคน เครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติ
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ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่
ในปั จจุบัน และที่ อำจจะเกิ ดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไ ขปัญ หำแบบบูรณำกำร ทั้ งกั บส่วนรำชกำร
ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไ ม่ใช่รัฐ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้ำน และมิ ตรประเทศทั่ วโลกบน
พื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำร ของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่นๆ
ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพื้นฐำน
แนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศ ในด้ำนอื่นๆ นำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน ” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒ นำโครงสร้ำง
พื้น ฐำนของประเทศในมิติต่ ำ งๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้ น ฐำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ
(3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูป แบบธุรกิ จ เพื่อ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับ ยุทธศำสตร์ที่ รองรับอนำคตบน
พื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทย
สำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
กำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ ดีรวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลำง และลดควำมเหลื่อมล้ำของคนใน
ประเทศได้ในครำวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้ ำหมำย กำรพัฒ นำที่สำคั ญ เพื่อ พัฒ นำคนในทุกมิ ติและในทุ กช่วงวัยให้เป็ นคนดีเก่ง และมี
คุณภำพ โดยคนไทย มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดี ในทุก
ช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย รักษำศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชำติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ
และภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมี
สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ให้ควำมสำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อส่วนรวม กำรกระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริห ำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย
ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเอง และ
ทำประโยชน์ แ ก่ค รอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมให้ น ำนที่ สุ ด โดยรัฐให้ ห ลัก ประกัน กำรเข้ำถึ ง บริก ำรและ
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำ งกัน ทั้งภำยใน และ
ภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำย
ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในแบบทำงตรงให้ ม ำกที่ สุ ด เท่ ำที่ จ ะเป็ น ไปได้ โดยเป็ น กำรด ำเนิ น กำร
บนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มี เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นภำครั ฐ ที่ ยึ ด หลั ก “ภำครั ฐ ของประชำชนเพื่ อ
ประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท
หน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบ
ได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำ ง เชื่อมโยงถึง กันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนใน
สังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตสำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จำเป็น มีควำม
ทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และนำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อกำรพัฒ นำ โดย
กระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอำนวยควำมยุติธรรม
ตำมหลักนิติธรรม

4.4. แผนพั
แผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ส่สิบิบสอง
สอง (พ.ศ.2560
(พ.ศ.2560 -- 2564
2564)
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลำงพัฒนำ”
วิสัยทัศน์
สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่
กำรเปลี่ยนแปลงผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข แผนพัฒ นำฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งแปลงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
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รูปธรรม กำรพัฒนำประเทศไทยระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวม
ของกำรพัฒนำได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ วำงรำกฐำนให้ค นไทยเป็ น คนที่ สมบู รณ์ มี คุณ ธรรมจริ ยธรรม มีร ะเบี ย บวิ นั ย
ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำม
เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
2. เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำ
ฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมี คุ ณ ลัก ษณะเป็ น คนไทยที่ ส มบูร ณ์ มี วินั ย มี ทั ศนคติ และพฤติ กรรมตำม
บรรทั ด ฐำนที่ ดี ข องสั ง คม มี ค วำมเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ ำ งรู้ เท่ ำ ทั น
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำม
ทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
2.2 ควำมเหลื่ อมล้ำทำงด้ำนรำยได้ และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิ จฐำนรำกมีค วำม
เข้มแข็ง ประชำชนทุ กคนมี โอกำสในกำรเข้ำถึง ทรัพ ยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริก ำรทำงสัง คมที่ มี
คุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำน
บริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำด
เล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบ
กำรผลิ ตและให้ บ ริก ำรจำกฐำนรำยได้เดิม ที่ มี มู ลค่ ำเพิ่ มสู ง ขึ้ น และมี กำรลงทุ น ในกำรผลิ ต และบริ กำร
ฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่
ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ
2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคีสร้ำงภำพลักษณ์ดีและ
เพิ่ มควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์ และควำมคิดในสังคมลดลง
ปัญ หำอำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญ เสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์
ลดลง มีควำมพร้อมที่จะปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศมีส่วนร่วม
ในกำรกำหนดบรรทัด ฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่ อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติ กส์ ห่ว งโซ่มู ลค่ำ เป็ น
หุ้นส่วนกำรพัฒนำที่สำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลกและอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำร
ส่งออกของไทยใน อนุภูมิภำค ภูมิภำคและอำเซียนสูงขึ้น
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2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย
อำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน ภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนดำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำ ลดลง
เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอรัปชั่นลดลงและกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่ จัดทำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและ
อั น ดั บ ควำมยำกง่ ำยในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศดี ขึ้ น กำรใช้ จ่ ำ ยภำครั ฐ และระบบงบประมำณมี
ประสิทธิภำพสูง ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจรติดีขึ้น รวมถึง มีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนกำรศึกษำ จำนวน 2 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
3.1 ยุ ท ธศำสตร์ก ำรเสริ ม สร้ ำงและพั ฒนำศั กยภำพทุ นมนุ ษ ย์ ให้ ค วำมสำคัญ กับ กำร
วำงรำกฐำน กำรพัฒนำคนให้มีควำม สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี
มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคน
ไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสัง คม
ส่วนรวม มี ทัก ษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตั วเท่ ำทัน กับ กำรเปลี่ย นแปลงรอบตั วที่รวดเร็ว บน
พื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบัน
ชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมสำคัญ ในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
3.2 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสัง คม ให้ควำมสำคัญ กับ
กำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและ สำธำรณสุข
รวมทั้ ง กำรปิ ด ช่ อ งว่ ำงกำรคุ้ ม ครองทำงสั ง คมในประเทศไทยซึ่ ง เป็ น กำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งจำกที่ ไ ด้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและ
กำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำส
ทำงเศรษฐกิ จ และสั งคมโดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ง กำรสนั บ สนุ น ในเรื่อ งกำรสร้ ำงอำชีพ รำยได้ และให้ ค วำม
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยง กำรเพิ่มผลิตภำพสำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และ
ผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพื่อ
สังคม กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึง
ปัจ จัยกำรผลิตคุ ณ ภำพดี ที่ รำคำเป็น ธรรม เป็ นต้ น และในขณะเดี ยวกั น ก็ต้ องเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภำพกำรใช้
งบประมำณเชิง
3.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่น
คั่ง และยั่ง ยืน ให้ค วำมส ำคัญ ต่ อกำรฟื้ น ฟู พื้ นฐำนด้ำนควำมมั่น คงที่ เป็ นปั จจั ยสำคั ญ ต่อ กำรพั ฒ นำทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็น ต่ำงทำง
ควำมคิดและอุดมกำรณ์บนพื้นฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ย์เป็นประมุข
และกำรเตรีย มกำรรับ มื อ กั บ ภั ย คุก คำมข้ ำมชำติซึ่ ง จะส่ง ผลกระทบอย่ ำงมี นั ย ยะส ำคั ญ ต่อ กำรพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ
3.6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำสำคั ญ ที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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อย่ำงจริง จัง เพื่ อให้เป็นปั จจัยสนับ สนุ นสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒ นำประเทศในทุ กด้ำนให้ประสบ
ผลสำเร็จบรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่ำงเป็น ธรรม และประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่ งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม
ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579
3.7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นกำรขยำย
ขีดควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดควำมเชื่อมโยงในอนุภูมิภำคและ
ในอำเซียนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีโครงข่ำยเชื่อมโยงภำยในประเทศที่สนับสนุนกำรพัฒ นำพืน้ ที่ตำมแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่ำง ๆ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภำพ กำรดำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน และ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ และกำร
พัฒนำผู้ประกอบกำรในสำขำโลจิสติกส์และหน่วยงำนที่มีศักยภำพเพื่อไปทำธุรกิจในต่ำงประเทศ
3.8 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมสำคัญ
กับกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้ นฐำนที่เอื้ออำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒ นำ กำรพัฒนำ
บุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อช่วยขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำย

5.5. แผนการศึ
แผนการศึกกษาแห่
ษาแห่งงชาติ
ชาติ พ.ศ.
พ.ศ. 2560
2560 -- 2579
2579
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวสำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทำงกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำและเรี ย นรู้ ส ำหรั บ พลเมื อ งทุ ก ช่ ว งวัย ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จนตลอดชี วิ ต โดย
จุดมุ่ งหมำยที่สำคัญ ของแผน คือ กำรมุ่ง เน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึ กษำ และ
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำว
ข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสำระสำคัญ สำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒ นำกำรศึกษำใน 5 ประกำร
ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ
(Quality) ประสิท ธิภ ำพ (Efficiency) และตอบโจทย์ บริ บ ทที่ เปลี่ย นแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้ำงหน้ำ ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒ นำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสำมัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ น ำประเทศไทยก้ ำ วข้ ำ มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ำยได้ ป ำนกลำง และควำมเหลื่ อ มล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คน กำรวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

6.6. นโยบายส
นโยบายสานั
านักกงานคณะกรรมการการศึ
งานคณะกรรมการการศึกกษาขั
ษาขั้น้นพืพื้น้นฐาน
ฐาน ปีปีงงบประมาณ
บประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. 2563
2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กำหนดนโยบำยประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2563
โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต เป็นแนวทำง
ในกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ(พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนปฏิ รูปประเทศด้ ำนกำรศึ กษำแผนพั ฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึ กษำที่ มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
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มาตรการและแนวดาเนินการ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่ อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติเป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่ อ
มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคน ให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติและ
พลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่
มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำ
เสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์อำชญำกรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็น
ต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต และเน้นกำรจัด
กำรศึกษำให้เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นฐำน สภำพทำงภูมิศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีควำม
แตกต่ำงทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ เช่น กำรจัดกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ กำรจั ดกำรศึ กษำในเขตพื้ นที่ เฉพำะ กลุ่ มชำติ พั นธุ์ กลุ่ มผู้ ด้ อยโอกำส และกลุ่ มที่ อยู่ ในพื้ นที่ ห่ ำงไกล
ทุรกันดำร พื้ นที่ สูง ชำยแดน ชำยฝั่ งทะเล และเกำะแก่ ง เป็ นต้น เพื่ อให้ ผู้เรียนได้มี โอกำสได้รั บกำรพั ฒนำ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำม
ต้องกำร เป็นต้น
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติมีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำสและกำรพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้ เรี ยนในเขตพื้ นที่ เฉพำะ กลุ่ มชำติ พั นธุ์ กลุ่ มผู้ ด้ อยโอกำส และกลุ่ มที่ อยู่ ในพื้ นที่ ห่ ำงไกล
ทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
ตัวชี้วัด
1. ร้ อยละของผู้เรียนที่ มี พฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ งควำมรักในสถำบั นหลั กของชำติ ยึ ดมั่ นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิต
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อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และ
รักษำศีลธรรม
3. ร้ อยละของผู้เรียนมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ และมี ควำมพร้ อมสำมำรถรับมื อกับภั ยคุ กคำมทุ ก
รูปแบบที่ มี ผลกระทบต่ อควำมมั่ นคง เช่น ภั ยจำกยำเสพติ ด ควำมรุ นแรง กำรคุ กคำมในชี วิตและทรัพย์ สิ น
กำรค้ำมนุษย์อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้ เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจั งหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำสและกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้ นที่เฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้ อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จ ำนวนสถำนศึ กษำที่ น้ อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ ำนกำรศึ กษำของพระบำทสมเด็ จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. จำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงควำมรั กในสถำบั นหลั กของชำติ ยึ ดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอั นมี พระมหำกษั ตริย์ทรงเป็ น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมสำคัญกับศักยภำพและคุณภำพ
ของทรัพยำกรมนุ ษย์เป็นสำคั ญ เนื่องจำก “ทรัพยำกรมนุ ษย์เป็ นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในกำรยกระดั บกำร
พัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำ
ประเทศ” ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกันโดยเน้ นปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคล ตำมควำม
สนใจ และควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ควำมเป็ นเลิ ศด้ำนทั กษะสื่ อสำรภำษำไทย ภำษำอั งกฤษ และภำษำที่ ๓ มี ทั กษะควำมรู้ ด้ ำนดิจิ ทั ล (Digital
Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชำชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมเป็นนวัตกร
เป็นผู้ ประกอบกำร เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกั บควำมต้องกำรของประเทศมีควำมยืดหยุ่ น
ทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรมและมีควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ นำไปสู่กำรพัฒนำ ทักษะวิชำชีพ เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
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ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading
Literacy) ด้ ำนกำรรู้ เรื่องคณิ ตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific
Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติมำตรกำรและ
แนวทำงกำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เรี ยนเต็ มตำมศั กยภำพ น ำไปสู่ ควำมเป็ นเลิ ศด้ ำนวิ ชำกำรตำม
ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้
พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ผู้เรียน
ที่มี ควำมต้องกำรดูแลเป็ นพิ เศษ ให้ มี ควำมพร้อมทั้ งทำงด้ ำนร่ำงกำยจิ ตใจ อำรมณ์ สังคม และสติ ปั ญ ญำ มี
ศักยภำพ มีทักษะควำมรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินที่ เหมำะสม สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมี คุณค่ำ โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำม
ตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย และกำรพั ฒนำและรักษำกลุ่มผู้มี ควำมสำมำรถพิ เศษของพหุ
ปัญญำแต่ละประเภท เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีควำมรักในสุขภำพและพลำนำมัย และพัฒนำทักษะ
ด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพื่อกำรอำชีพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญในกำรพั ฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องตระหนัก
ถึงควำมสำคัญในอำชีพและหน้ ำที่ ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญำณของควำมเป็ นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงแท้จริง และเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์
ในกำรพั ฒนำผู้ เรี ยน เปลี่ ยนโฉมบทบำท “ครู ” ให้ เป็ นครู ยุ คใหม่ โดยปรั บบทบำทจำก “ครู ผู้ สอน” เป็ น
“Coach” หรือ ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้ทำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ
กำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี บทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน มี กำรพั ฒนำที่ สอดคล้ องกั บ
แนวโน้มกำรพัฒนำของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่
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เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไป
ปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะนำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เชื่อมโยงสู่ อำชีพและกำรมี งำนทำมีทักษะอำชีพที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถ
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
7. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 31 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้ เรี ยนชั้ นประถมศึ กษำปี ที่ 3 ที่ มี คะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้ นฐำน
ระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้ อยละของผู้ เรี ยนที่ มี คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึ กษำระดั บชำติ ขั้ นพื้ นฐำน(O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
มีทักษะกำรเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมี งำนท ำ ตำมควำมถนั ดและควำมต้องกำรของตนเอง มี ทักษะ
อำชีพที่ สอดคล้องกั บควำมต้ องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขมี
ควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ ดี สำมำรถดำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
7. ครู มี กำรเปลี่ ยนบทบำทจำก “ครูผู้ สอน” เป็ น “ Coach” ผู้ ให้ ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำร
เรียนรู้หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ ำถึ งบริกำรกำรศึ กษำที่มี คุณภำพและมี มำรตฐำนและกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ ที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง
พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำของ
ประเทศ โดย สนั บสนุ นให้ สถำนศึ กษำจั ดกำรศึ กษำเพื่ อให้ บรรลุ เป้ ำหมำยโลกเพื่ อกำรพั ฒนำอย่ ำงยั่ งยื น (
Global Goals for Sustainable Development)สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่
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ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบลระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และส่วนกลำง สร้ำงมำตรฐำน
สถำนศึ กษำตำมบริบทของพื้ นที่ จัดสรรงบประมำณแผ่ นดิ นเพื่ อสนั บสนุ นให้ เด็ กวัยเรี ยนทุ กคนตั้ งแต่ ระดั บ
ปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง
ควำมจำเป็ นตำมสภำพพื้ นที่ ภู มิ ศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิ จ และที่ ตั้งของสถำนศึ กษำ จัดหำทุ นกำรศึ กษำ
เพิ่ มเติ มเพื่ อช่ วยเหลือผู้ ขำดแคลนทุ นทรัพย์ เพื่ อลดควำมเหลื่ อมล้ ำทำงกำรศึ กษำ จั ดสรรงบประมำณและ
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำรและงบลงทุนให้
สถำนศึกษำตำมควำมจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบ
กำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน
เป้าประสงค์
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน(Global Goals
for Sustainable Development)
2. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดั บพื้นที่
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
4. งบประมำณ และทรั พยำกรทำงกำรศึ กษำมี เพี ยงพอ และเหมำะสม สอดคล้ องกั บสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ
5. งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้สถำนศึกษำ
บริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. พั ฒ นำระบบกำรติ ดตำม สนั บสนุ นและประเมิ นผลเพื่ อสร้ ำงหลั กประกั นสิ ทธิ กำรได้ รั บ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุน อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถำนศึกษำและ
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิกำร
3. ผู้ เรี ยนได้ รั บกำรสนั บสนุ น วั สดุ อุ ปกรณ์ และอุ ปกรณ์ ดิ จิ ทั ล (Digital Device)เพื่ อใช้ เป็ น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภทขนำดและพื้นที่
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6. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
8. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ
ศำสตร์ของพระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน”
มำเป็นหลักในกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติควบคู่กับกำรนำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำย มำ
เป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินกำรเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ ำงบู รณำกำร โดยมี วิ สั ยทั ศน์ เพื่ อให้ ประเทศไทย “เป็ นประเทศพั ฒนำแล้ วมี คุ ณภำพชี วิ ตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอำเซียนภำยในปีพ.ศ. 2580”
เป้าประสงค์
1. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถำนศึกษำสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำจั ดทำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมู ลด้ำนควำมรู้ เรื่อง
ฉลำกสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตำมแนวทำง Thailand 4.๐
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำรผลิตและบริโภค
สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบสำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถำนศึกษำในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำก ๒๒๕ เขต มีนโยบำยส่งเสริม
ควำมรู้และสร้ำงจิตสำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถำนศึกษำต้นแบบนำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรนำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ 225 เขต มี กำรท ำนโยบำยกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำร
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ
2. สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะ และมี
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้ ำนกำรลดใช้ พลั งงำน กำรจั ดกำรขยะและอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ และตั วอย่ ำงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำร
ดำเนินกิ จกรรมประจำวันในสถำนศึก ษำและที่ บ้ำน และข้อมูล ของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR
CODE และ Paper less
6. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และดำเนินกำรจัดทำงำนวิจัยด้ำนกำร
สร้ำงสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสำมำรถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำงThailand ๔.๐
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และสถำนที่ให้
เป็ นส ำนั กงำนสี เขี ยวต้ นแบบมี นโยบำยกำรจั ดซื้ อจัดจ้ ำงที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อกำรเรี ยนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นที่สำคัญ
เนื่องจำกเป็นนโยบำยที่กระจำยอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระใน
กำรบริหำรและจั ดกำรศึ กษำ ครอบคลุ มทั้ งด้ ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ ำนกำรบริหำร งบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และปรับบทบำทภำรกิจ ของหน่วยงำนทั้งระดับสำนักงำนทั้ ง
ส่วนกลำง และระดับภูมิภำค โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำง ให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ หน่ วยงำนส ำนั กงำนเป็ นหน่ วยงำน ที่ มี หน้ ำที่ สนั บสนุ น ส่ งเสริ ม ตรวจสอบ ติ ดตำม เพื่ อให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud
Technology Big Data Technology แ ล ะ Communication Technology เป็ น ต้ น ม ำใช้ ใน ก ำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทั้งระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต
ควำมมัธยัสถ์ และเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว
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เป้าประสงค์
1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
2. หน่วยงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มี
ควำมทั นสมั ย พร้อมที่ จะปรั บตั วให้ ทั นต่ อกำรเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลำเป็ นหน่ ว ยงำนที่ มี หน้ ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. หน่ วยงำนทุ กระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุ จริตและประพฤติ มิชอบ บริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล
4. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำร และกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ
2. สถำนศึกษำ สำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำง ได้รับกำรพัฒนำให้เป็ น
หน่ วยงำนที่ มี ควำมทั นสมั ย ยื ดหยุ่ น คล่ องตั วสู ง พร้ อมที่ จะปรั บตั วให้ ทั นต่ อกำรเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ เป็ นหน่ วยงำนที่ มี หน้ ำที่ สนั บสนุ น ส่ งเสริ ม ตรวจสอบ ติ ดตำม เพื่ อให้ สถำนศึ กษำสำมำรถจั ด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกตำบล
3. สถำนศึ กษำ ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำ และส ำนั กงำนส่ วนกลำง น ำนวั ตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
5. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมี ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้ เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด
7. สถำนศึกษำทุ กแห่งมี ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมู ลต่ ำง ๆ นำไปสู่กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big DataTechnology)
8. สถำนศึ กษำ ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ และส ำนั กงำนส่ วนกลำง มี แพลตฟอร์ มดิ จิ ทั ล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
9. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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7.7. ทิทิศศทางการพั
ทางการพัฒฒนาของส
นาของสานั
านักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษษาประถมศึ
าประถมศึกกษาสุ
ษาสุรราษฎร์
าษฎร์ธธานี
านี เขต
เขต 11
วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 เป็นองค์กำรที่มีสมรรถนะสูง1
มุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. บริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
2. เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริกำรได้รับกำรศึกษำใน
รูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ และมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
5. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ และเป็นมืออำชีพ
7. บริหำรจัดกำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิต
สำธำรณะ มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีสุขภำวะที่ดี ยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติ
2. ผู้เรียนมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3. ผู้เรียนมีทักษะด้ำนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และ
ทักษะอำชีพ สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ มีทักษะที่เหมำะสมตำมสมรรถนะและมี
วัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
5. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
6. ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และใช้เป็นเครื่องมือ
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สถำนศึกษำเข็มแข็ง จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผลงำนเป็นแบบอย่ำงได้
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ ผู้รับบริกำรพึงพอใจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (Key Performance Indiacator : KPI)
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1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะท้อนควำมรักและธำรง
รักษำสถำบันหลักของชำติ และกำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง
มีจิตสำธำรณะ มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ดำรงชีวิตอย่ำงมีสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรดำนรำงกำย อำรมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญำ ตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
7. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทุกกลุมสำระกำรเรียนรู
ระดับคุณภำพ 3 ขึ้นไป
8. คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ O-NET/NT
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ
9. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ทักษะสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
10. จำนวนงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพิ่มขึ้น
11. ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกำสบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
12. ร้อยละของสถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
13. ร้อยละของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในระดับดีมำกขึ้นไป
14. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีระบบเครือข่ำย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำที่ทันสมัย สนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
15. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำเพิ่มขึ้น
16. ระดับควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและกำรสร้ำง
สถำนศึกษำเข้มแข็ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

องค์กำรที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประกำร ได้แก่ 1.กำรตั้งเป้ำหมำยที่ท้ำทำยและแสวงหำ
แนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย 2.กำรมีและแบ่งปันค่ำนิยมร่วมกันของบุคลำกรทั่วทัง้ องค์กำร 3.กำรมุง่ เน้นที่ยุทธศำสตร์
4.กำรเป็นองค์กำรที่มีกำรปรับตัวและยืดหยุ่น 5.กำรมุง่ เน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ 6.วัฒนธรรมกำรทำงำนที่โปร่งใสและเน้น
กำรลงมือทำจริง
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กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำเพื่อเป็น
บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยสู่มืออำชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และลดควำมเหลื่อม
ล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

8.8. นโยบายส
นโยบายสานั
านักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาสุ
ษาสุรราษฎร์
าษฎร์ธธานี
านี เขต
เขต 11 เพื
เพื่อ่อพัพัฒฒนา
นา
คุคุณณภาพการศึ
ภาพการศึกกษาประจ
ษาประจาปี
าปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา 2562
2562
1. สถำนศึ ก ษำมี ก ำรจั ด กำรอำคำรสถำนที่ ให้ ใช้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เหมำะสม กั บ บริ บ ท
สภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำยภำพ และวิชำกำร ปลอดภัย ถูกต้องตำมหลั กสุขลักษณะ เสริมสร้ำงบรรยำกำศ
ให้ผู้เรียน และบุคลำกรอยู่อย่ำงมีควำมสุข และเอื้อต่อกำรเรียนรู้
2. สถำนศึ ก ษำมี ก ำรวิ เครำะห์ ห ลั ก สู ต ร มำตรฐำนกำรเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด /ตั ว บ่ ง ชี้ ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศั กรำช
2560 เพื่ อพั ฒ นำ และประยุก ต์ใช้ห ลักสูต รให้สอดคล้อ งกั บควำมต้ องกำรจ ำเป็ นของสถำนศึก ษำ และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ คัดกรองผู้เรียน และจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) บนพื้ น ฐำนควำมสำมำรถตำมศั ก ยภำพควำมแตกต่ ำ ง
ระหว่ำงบุคคลของผู้เรียนที่มีควำมจำเป็นพิเศษ ตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรวม ก่อนนำข้อมูลลงในระบบ
บริหำรจัดกำร เรียนรวม (Special Education Technology : SET) และระบบกำรจัดสอบทุกประเภท
4. สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อม และกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) และมำตรฐำนสิ่ง แวดล้อ มศึ กษำเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ง ยืน (Environmental
Education Sustainable Development: EESD)
5. สถำนศึ กษำมี กำรจัดท ำ และดำเนิ นกำรตำมระบบกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึ กษำ ตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ให้เป็นระบบ เหมำะสมกับบริบท และนำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
6. สถำนศึก ษำใช้ร ะบบกำรบริห ำรจัด กำรที่มุ่ง เน้น คุณ ธรรม และควำมโปร่ง ใสในกำร
ท ำงำน
ตำมหลักกำรประเมิ นคุ ณธรรม และควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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7. สถำนศึกษำมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน สถำนศึกษำ และ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
8. สถำนศึ ก ษำมี แ ผนยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถำนศึ ก ษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด
9. กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำมสภำพที่พึงประสงค์ ได้มำตรฐำนตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
9.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญำ ตำมมำตรฐำน และสภำพที่พึงประสงค์ในระดับพอใช้ขึ้นไป
แนวทางการดาเนินการ
1. สถำนศึกษำวิเครำะห์หลักสูตร ตัวบ่งชี้ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
2. สถำนศึกษำพัฒนำ ปรับปรุง หลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน
ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองควำมต้องกำรผู้เรียน บริบทพื้นที่ และสอดคล้องทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญำ เพื่อที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
4. สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมทั้งใน และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
5. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น แนวคิดไฮสโคป
สะเต็มศึกษำ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ฯลฯ
6. สถำนศึ ก ษำสร้ำ งควำมรู้ค วำมเข้ ำใจแก่พ่ อ แม่ ผู้ ปกครองเกี่ย วกั บ กำรเลี้ย งดู เด็ ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร
7. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่สำมำรถพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อม เพื่อ
เตรียมตัว
สู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10. กำรประเมิ น ควำมสำมำรถด้ ำนกำรอ่ ำนของผู้ เรีย น (Reading Test : RT) ชั้น ประถม
ศึกษำศึกษำปีที่ 1
10.1 คะแนนเฉลี่ ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ ำนกำรอ่ ำนของผู้ เรียน (Reading Test)
ชั้นประถมศึกษำศึกษำปีที่ 1 เพิ่มขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ หรือสูงกว่ำระดับประเทศ
แนวทางการดาเนินการ
1. สถำนศึ ก ษำวิ เครำะห์ ม ำตรฐำนกำรเรี ย นรู้ และตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำไทย
2. ครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน และ
กำรเขียน เพื่อวำงแผนและพัฒนำผู้เรียน
3. ครูใช้สื่อ เทคนิค วิธีกำร จัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน เช่น กำรใช้คำศัพท์ใน
บัญ ชีคำพื้นฐำน ชุดฝึก กำรสอนแบบแจกลูกสะกดคำ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำสมอง
(BBL) หรือ กำรใช้สื่อ DLTV, DLIT เป็นต้น
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11. กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้ น ฐำนของผู้ เ รี ย นระดั บ ชำติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
11.1 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (NT) เพิ่มขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ หรือสูงกว่ำระดับประเทศ
แนวทางการดาเนินการ
1. สถำนศึ ก ษำวิ เครำะห์ ม ำตรฐำนกำรเรีย นรู้ และตั วชี้ วั ดตำมหลั ก สูต รแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2. สถำนศึกษำมี/ใช้คลังข้อสอบมำตรฐำนตำมแนวทำงของสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือข้อสอบที่มีมำตรฐำนของหน่วยงำนอื่นๆ
3. ครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมผลกำรประเมินเพื่อวำงแผน และพัฒนำผู้เรียน
4. ครูใช้สื่อ เทคนิค วิธีกำร จัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน เช่น กำรใช้คำศัพท์ใน
บัญ ชีคำพื้นฐำน ชุดฝึก กำรสอนแบบแจกลูกสะกดคำ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำสมอง
(BBL) กำรจัดกิจกรรมที่สอดแทรกกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ให้นักเรียน บูรณำกำรกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ DLTV, DLIT เป็นต้น
12. กำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O–NET) ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
12.1 คะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับ ชำติ ขั้นพื้น ฐำน (O-NET)
เพิ่มขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ หรือสูงกว่ำระดับประเทศ
แนวทางการดาเนินการ
1. สถำนศึก ษำวิเครำะห์ ผลกำรประเมิ น คุณ ภำพผู้ เรียนเพื่ อจัด ทำแผนยกระดั บ
คุณภำพกำรศึกษำ
1.1 ผลกำรทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง
1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนปลำยปีของผู้เรียนที่
พัฒนำโดย สพฐ. หรือจำกหน่วยงำนอื่นๆ ที่ได้มำตรฐำน
1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนของสถำนศึกษำ
2. ครูพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ที่ต้องพัฒนำ
3. สถำนศึกษำ ศึกษำรูปแบบและจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) ตำมที่สถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กำหนด พร้อมทั้งจัดสอบ Pre O-NET และนำผลมำจัด
กิจกรรมพัฒนำอย่ำงเข้ม เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ O-NET
13. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับชั้น ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
13.1 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับคุณภำพ 3 ขึ้นไป
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13.2 ร้ อ ยละ 80 ของผู้ เรี ย นมี ผ ลกำรประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณ์ อั น พึ ง ประสงค์ ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับดีขึ้นไป
13.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์
และเขียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ในระดับดีขึ้นไป
13.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ ในกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ผ่ำนเกณฑ์ของแต่ละสมรรถนะ
แนวทางการดาเนินการ
1. สถำนศึกษำพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเน้นพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองควำมต้องกำร
ผู้เรียนและบริบทพื้นที่
2. สถำนศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน จุดเด่น จุดด้อย จำกผลกำรประเมินต่ำง ๆ
เพื่อกำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เช่น
2.1 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National
Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
2.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET)ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
2.3 ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกระดับชั้น
2.4 ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้
2.5 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.6 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน
3. ครูผู้สอนวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมด้ำนควำมรู้
(K) ทักษะกระบวนกำร (P) เจตคติ (A) และสมรรถนะ (C)
4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
และสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมตำมหลักสูตร
5. สถำนศึ ก ษำผลิ ต จั ด หำ พั ฒ นำสื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นกำรเรี ย นรู้ ที่
หลำกหลำยของผู้เรียนและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
6. สถำนศึกษำวัดผล ประเมินผล และนำผลไปใช้ในกำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
7. สถำนศึกษำทำวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร
8. สถำนศึกษำกำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณ ภำพกำรศึกษำตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
9. สถำนศึกษำต้องประสำน ส่ง เสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคม
อื่น มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำย และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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10. สถำนศึ ก ษำมี ก ำรประเมิ น และรำยงำนกำรใช้ ห ลั ก สู ต รตำมแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรและนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ
14. จำนวนนักเรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้ำนต่ำง ๆ
14.1 นักเรียนร้อยละ 3 ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้ำนต่ำง ๆ ระดับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้นไป
14.2 ครูร้อยละ 25 ในโรงเรียนได้รับกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในด้ำนต่ำง ๆ ระดับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้นไป
14.3 สถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 1 รำยกำร
จำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอื่น
แนวทางการดาเนินการ
สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริม ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของนักเรียน ครู และกำร
บริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ เพื่อขอรับรำงวัลต่ำงๆ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนอื่น เช่น
ผลที่เกิดกับนักเรียน เช่น
- รำงวัลพระรำชทำน ประเภทนักเรียน
- เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
- รำงวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
- เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมระดับชำติ
- ฯลฯ
ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น
- รำงวัลคุรุสดุดี
- รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS
- รำงวัล MOE AWARDS
- รำงวัลเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนดีเด่น
- รำงวัลผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น
- กำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม ด้ำนคุรุชนคน คุณธรรม
- คุรุชนคนคุณธรรม
- รำงวัลเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนดีเด่น
- ครูผู้สอนดีเด่น จำกหน่วยงำนต่ำงๆ
- รำงวัลครูดีในดวงใจ - ฯลฯ
ผลที่เกิดกับสถานศึกษา เช่น
- รำงวัลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ
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- รำงวัลดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนำดเล็ก ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- รำงวัลโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน
- รำงวัลโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน
- รำงวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทสถำนศึกษำ
- รำงวัลเชิดชูเกียรติเสมำ ป.ป.ส.
- รำงวัลโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
- รำงวัลโรงเรียนต้นแบบสถำนศึกษำรักษำศีล 5
- รำงวัลกำรประกวดศำสนพิธีกรน้อย
- รำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยดี
- รำงวัลโรงเรียนต้นแบบโครงกำรนักเรียนไทยสุขภำพดี
- รำงวัล อย.น้อย
- รำงวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีหรือเป็นแบบอย่ำง
- รำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย และสุขภำพ อนำมัยดี
- รำงวัลสถำนศึกษำพอเพียง
- รำงวัลบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
- รำงวัลโรงเรียน สพฐ. ใสสะอำดปรำศจำกคอรัปชั่น - ฯลฯ
15. ควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในกำรบริ ห ำรจั ด กำร และกำร
ให้บริกำรของสถำนศึกษำ ด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป
15.1 ร้อยละ 80 ของครู กรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำในระดับดีขึ้นไป
แนวทางการดาเนินการ
1. สถำนศึกษำประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำร
จัดกำร และกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ปกครอง
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11.. การจั
การจัดดสรรแผน
สรรแผนการบริ
การบริหหารงบประมาณ
ารงบประมาณ ปีปีงงบประมาณ
บประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. 2563
2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้กำหนดกรอบแนวทำง วิธีกำร
ดำเนินงำนมุ่งสู่เป้ำหมำยควำมสำเร็จ ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินกำรบริหำรงบประมำณ
ตำมแนวทำงพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ โดยได้ ก ำรจั ด สรรงบประมำณตำมแผนบริ ห ำรงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ตารางที่ 10 แผนกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
งบดำเนินงำน (งบพื้นฐำน และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
ที่
ก.
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุสำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร /จัดทำเอกสำร
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะขนส่ง
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำตอบแทน ค่ำที่พักและยำนพำหนะ และอื่นๆ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรตกแต่งและบำรุงสวน
ค่ำซ่อมแซมอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนและโรงเรียนประสบภัย
ธรรมชำติ
9 ค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกิจเร่งด่วน (อนุมัติตำมควำมจำเป็น)
รวม (ก)
ข ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน (ค่าตอบแทน)
1 ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนบุคลำกรปฏิบัติงำนให้สำนักงำน รวม 12 อัตรำเดิม
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรประจำกลุ่ม วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรำ เดือนละ 15,000 บำท
(1 ไตรมำส)
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรประจำกลุ่ม วุฒิ ปวส. 3 อัตรำ เดือนละ 11,500 บำท
(1 ไตรมำส)

งบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
1,080,000
275,000
126,500
88,000
150,000
1,500,000
20,000
400,000
600,000
4,239,500

225,000
103,500

ที่

รายการงบประมาณ

- พนักงำนบริกำร 2 อัตรำ และพนักงำนขับรถ 2 อัตรำ วุฒิกำรศึกษำ
ภำคบังคับ เดือนละ 9,000 บำท (4 ไตรมำส)
รวม (ข)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ค (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)
1 โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ.2563 หรือ ภำรกิจ
ของหน่วยงำน (พิจำรณำหลังได้รับงบประมำณทั้งปีจำก สพฐ.)
รวม (ค)
รวมทั้งสิ้น (ก + ข + ค)
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งบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
432,000
760,500
4,227,350
4,227,350
9,227,350

22.. รายละเอี
รายละเอียยดโครงกา
ดโครงการพั
รพัฒฒนาและยกระดั
นาและยกระดับบคุคุณณภาพการศึ
ภาพการศึกกษา
ษา
สนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2560-2579 และนโยบำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 และ
นโยบำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตารางที่ 11 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
นโยบาย สพฐ

กลยุทธ์
สพป.สฎ.1

ที่

นโยบายที่ 1
ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ
ควำมของ
มนุษย์และของ
ชำติ

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริม
กำรศึกษำเพื่อ
เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง
ของมนุษย์และ
ของชำติ

นโยบายที่ 2
ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ
เพิ่ม
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2
1
พัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
และส่งเสริม
2
กำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ
สร้ำง
ควำมสำมำรถ 3
ในกำรแข่งขัน

4

5

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

-

-

นิทรรศกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำติ (ภำคใต้) ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562

กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) โดยใช้กระบวนกำร
Coaching & Mentoring
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
ปีงบประมำณ 2563
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
และภำษำที่ 3 เพื่อกำรสื่อสำร
(Communicative Language Teaching
: CLT) ตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถ
ทำงภำษำของสหภำพยุโรป ( CEFR )
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำไทยให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้
อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และกำรใช้
ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้
3377

158,000 1. ส.ต.ต. ยุทธนำ บุญยะ

228,600

ตุลำนนท์
2. น.ส.เพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์
3. นำงนัยนำ เกิดศรี
1.นำงอรุณศรี จงจิตต์
2.นำงสำวนลิน เล็กมำก

88,200

1.นำงอรุณศรี จงจิตต์
2.กลุ่มนิเทศฯ

88,370

1.นำงอรัญญำ มูสีสุทธิ์
2.ศึกษำนิเทศก์ประจำ
เครือข่ำย

175,720

น.ส.นิภำพร ทิพย์แก้ว

นโยบาย สพฐ
นโยบายที่ 2
ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ
เพิ่ม
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ของประเทศ

กลยุทธ์
ที่
สพป.สฎ.1
กลยุทธ์ที่ 2
6
พัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
และส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ
7
สร้ำง
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

8
9
10
11

นโยบายที่ 3
ด้ำนกำร
พัฒนำและ
เสริมสร้ำง
ศักยภำพ
ทรัพยำกร
มนุษย์

กลยุทธ์ที่ 3
12
ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 13
ได้รับกำร
พัฒนำเพื่อเป็น
บุคคลแห่งกำร
เรียนรู้ด้วย
รูปแบบที่
14
หลำกหลำยสู่
มืออำชีพ

ชื่อโครงการ

กำรพัฒนำห้องสมุดเครือข่ำยและ
ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี
กำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียน
รวมอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน
กำรแข่งขันทักษะภำษำไทย เนื่องใน
สัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ประจำปี
2563
พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนในกำรประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำและ
ควำมก้ำวหน้ำของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
ที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครู
แกนนำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค
(Boot Camp)
กำรประชุมสัมมนำเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์
และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทย
ฐำนะ หลักเกณฑ์ ว 21
กำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำกำรพัฒนำสมรรถนะกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)

3388

งบประมาณ

10,575

687,000
343,240

ผู้รับผิดชอบโครงการ
น.ส.นิภำพร ทิพย์แก้ว

1.ส.ต.ต.ยุทธนำ บุณยะ
ตุลำนนท์
2.น.ส.เพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์
3.นำงนัยนำ เกิดศรี
นำงณธำอร ทองปรีชำ

47,150

น.ส.นิภาพร ทิพย์แก้ว

384,800

น.ส.ณฐกร รักษ์ธรรม

26,400

1.นำงอรัญญำ มูสีสุทธิ์
2.ศึกษำนิเทศก์ประจำ
เครือข่ำย

137,100

1.น.ส.กรรณิกำ
ประสงค์จินดำ
2.นำยพิชัย ภัทธิยธนี

520,000

1.นำยพิชัย ภัทธิยธนี
2.นำยสมชำย คชไพร

320,000

1.นำยพิชัย ภัทธิยธนี
2.นำยสมชำย คชไพร

นโยบาย สพฐ
นโยบายที่ 4
ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มี
มำตรฐำนและ
ลดควำม
เหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
นโยบายที่ 5
ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6
ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและ
พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ

กลยุทธ์
สพป.สฎ.1
กลยุทธ์ที่ 4
กำรสร้ำง
โอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำที่มี
คุณภำพ และ
ลดควำม
เหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ

ที่

15

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยี

211,930

กลยุทธ์ที่ 5
16
กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ

พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ น่ำ
อยู่ เป็นองค์กรปลอดภัยยั่งยืน

47,950

กลยุทธ์ที่ 5
17
กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัด 18
กำรศึกษำ

กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สพป.สฎ.1
ประชุมสัมมนำเพื่อพัฒนำศักยภำพและ
ประสิทธิภำพสำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัด สพป.สฎ.1
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
และกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 สพป.สฎ.1 และ
สถำนศึกษำในสังกัด (ใช้งบเหลือจ่ำยปี 2562)
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 สพป.สฎ.1

19

20

21
22

พัฒนำประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำเพื่อพร้อมรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก
ประชุมสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน
3399

1.น.ส.นลิน เล็กมำก
2.นำงอรุณศรี จงจิตต์

นำงดวงมณี ฉิมพลี

38,335 กลุ่มนโยบำยและแผน
191,400 นำงดวงมณี ฉิมพลี

- กลุ่มนโยบำยและแผน

62,600 กลุ่มนโยบำยและแผน
น.ส.ณฐกร รักษ์ธรรม

139,700
109,060

นำงสุมณฑำ วงศ์วิเชียร

นโยบาย สพฐ
นโยบายที่ 6
ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและ
พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ

กลยุทธ์
ที่
สพป.สฎ.1
กลยุทธ์ที่ 5
23
กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ 24
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ

ชื่อโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
ระบบกำรควบคุมภำยใน
โครงกำรนิติกรสัญจร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

161,220

น.ส.พิมพ์มำดำ เรืองนุ้ย

50,000

นำยสิงหนำถ คงทรัพย์

4,227,350

**หมำยเหตุ ไม่มีโครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ในกลยุทธ์ที่ 1

4400

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สู่กำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6
ยุทธศำสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือและกรอบทิศทำงสำคัญในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 เพื่อส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อกำรนำนโยบำย 5 นโยบำย ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรมตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1ได้กำหนดแนวทำงกำรบริหำร
จัด กำรตำมแผนปฏิ บั ติก ำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 สู่ก ำรปฏิ บั ติ ตำมนโยบำย 6 นโยบำยของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้ดำเนินกำรในภำพรวมทั้ง
กำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำและบูรณำกำรกำร
ดำเนิน งำนและกำรจัดสรรงบประมำณตำมนโยบำย 6 นโยบำย โดยให้ ผลกำรดำเนิ นงำนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำและควำมต้องกำรจำเป็นตำมบริบทของเขตพื้นที่
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
3. สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคั ญ ของกำรจัดสรรงบประมำณตำมกลยุทธ์ จุดเน้น
และนโยบำยของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนปี งบประมำณ พ.ศ.2563 ให้ บุ ค ลำกรใน
หน่วยงำนปฏิบัติได้รับทรำบและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำอย่ำงถูกต้องชัดเจนเพื่อกำรมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ดำเนินกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบำย 6
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ตำมบริบทของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดลำดับควำมสำคัญตำมควำมจำเป็นของปัญหำที่
ต้องได้รับกำรแก้ไข

5. กำหนดตัว ชี้วัด ของโครงกำร/กิจ กรรม ที่ ส อดคล้ อ งกับ ประเด็ น กลยุท ธ์ ภ ำยใต้น โยบำย 6
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำรขับเคลื่อนสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
6. ดำเนินกำรบูรณำกำรโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน กำรกำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยต้องมีควำมชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน โดยคำนึงถึงกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
7. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในกำรดำเนินกำรแปลงนโยบำย
ประเด็นกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำหนดโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณ ที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน
8. ผู้บริหำรหน่วยงำนต้องให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบำย 5
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปี งบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่ อเป็น กรอบในกำร
บริหำรกำรดำเนินงำนและกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำน
9. กำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์จุดเน้น และนโยบำย 6
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในแต่ล ะยุท ธศำสตร์ก ำรปฏิรูป กำรศึ กษำของสำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ กำรประเมิน ผลสำเร็ จและ
ผลกระทบของกำรดำเนินงำนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
10. กำหนดให้มีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ รวมทั้ง
มีระบบกำรกำกั บดูแลให้ โปร่งใส และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่มี ประสิ ทธิภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด

เงืเงื่อ่อนไขความส
นไขความสาเร็
าเร็จจ
1. ผู้บริหำรหน่วยงำนต้องให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำร กำกับ ดูแล โดยมุ่งหวังผลสำเร็จ
ของภำรกิจงำน และกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีกำรระดมควำมคิดและวิธีกำรปฏิบัติง ำนหลำกหลำย
ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. กำรขับ เคลื่อ นกำรดำเนิ น งำนตำมกลยุ ท ธ์ จุ ดเน้น และนโยบำย 6 นโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต้องยึดหลักธรรมำภิบำล ยึดถือกำรปฏิบัติงำน
ตำมปฏิทินปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด กำรบริหำรจั ดกำรงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำร
บริห ำรงบประมำณต้ องค ำนึ งถึงควำมคุ้ มค่ ำ ประหยั ด และเกิ ดประโยชน์ สูง สุด ต่อ ผู้เรียน มี ระบบกำร
ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพเพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำเพื่อทรำบปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำมำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำต่อไป
3. ดำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรโดยเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรพิจำรณำจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และ
นโยบำย 5 นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

4422

ภาคผนวก

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ลาดับ
แนวปฏิบัติ
1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 แจ้งนโยบาย ทิศทางการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2
ส่งข้อเสนอโครงการ
3

4
9
10
11
12
13
14

ระยะเวลา
5 กุมภาพันธ์ 2563
ภายในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2563
19-20 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
- จัดทากรอบคาเสนองบประมาณโครงการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิเคราะห์ความสอดคล้อง
โครงการตามแผนแม่บทแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะ 3
ปี/มาตรฐานสานักงานเขตฯ/มาตรฐาน KRS/นโยบายและ
จุดเน้น
- พิจารณาจัดเรียงลาดับความสาคัญโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
เสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนาคม 2563
ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการดาเนิน เมษายน 2563
โครงการ รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการดาเนิน กรกฎาคม 2563
โครงการ รอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2563)
พิจารณาและปรับแผนปฏิบัติการประจาปี ครั้งที่ 1
กรกฎาคม 2563
ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการดาเนิน 15 กันยายน 2563
โครงการ รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2562)
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
1 ตุลาคม 2563
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

fi1i-:J~1'11n-:JTUL"Il~~'U~f11'~Pimnt.l~~tll.!Mm~n~i1'M'!]iuTu L'll~
~

1

276/2562

..

ul'i-:J~-:Jr~ru~vi1-:J1'U:ij~v11ut:J'U~~'U1m~Pimni'W~'U1i1'U i~EJ~ 3 tl (vut2563-2565)
u~~:ij~v!1Ut:J'Utl~~fl1i'th~'<il1U.:!Ut.htl.l1W VU!.2563

'lJeH~1'11m1'WL"Il~~'U~miMm~ntl~~tll.!Pin'M-1~~~'M'!Jiu1ii L'll~
1'11l.J~ ~1'1ifl.:!1'UL'IJ~~'U~fl1ififl'M-1tlitt:1l.!Pifl'M-1~i1'M'!){tnii L'IJ~

1
1 vhdi'Ufl1i:ij~vl1U~'UtJ~~

fl1itht'<il1U-:J'Utli~l.l1W rtPJ.2562 b~ mU'UU'U1Vm1'U nwt.l~~-:11'\JUa~"liu LR~ eJ'Wm~~~ Lil'W.:!1'U~1l.l'ULEJ'U1 EJ
'lle:l.:!Vlt.bEJ-:~1'U~~~um~'V1~1-3 ~t~'Umll bb~~i~~un~ll:ij-3'Vli'~ '11~i1 m~~1LU'U.:!1'Wml.lut:J'U'IJ~mnwtht'<il1tl

-:J'UU~tmru

w.P1.2562

1~~'W"!~LL~1 bba~ 1~iim~~1EJ-31'U~am~tl~'I1~.:~1'U~~~'Ul.l1L~e:JH~1'Vl-rumi11.:1U~'U

"li'Ubfll~e:l'U'ULEJ'U1EJ1 'UU~'Utlitl.J1W 'Vj. P1.2563 1~ Elfl1~:ij~v11 U~'U~~'U1fl1iPifl'M-1i'U~'U1i1'U
... 'jtEJt 3 ;j
(W.P1 .2563-2565) UG\tfl1 ~~~vl1 U~'UtJ~,j~ fl1 ~tl ~t'<il1U.:!'UU~tl.J1W 'Vj .P1.2563 'II e:l.:I~1Ufl.:I1'Ub 'IJ~~'U~
m~Pin~ntl~ttluPimn
<(

"'

~~1'M-!)~51'U b'lJ~

1

1'Wm~i1'!.'11tin-:~1'UL'lJ~~'U~m~Mmn'IJ~::tluPin'M-1"1~1'M'!]iu1ii L'll~ 1 ~-:Ju!'i.:~&~Rrutvi1~1'U:ij~vl1
bb~'U-w~'U1fl1~Pin'M-1i'W~'U~1'U itEJ~ 3 tJ (W.P1.2563-2565) bLa:::ij~vl1bb~'UU~D~fl1itlit'<il1U.:!'Utl~tU1W W.Pl.
2563 'lle:J-:Ji.'11tim1'UL"Ill'l~'l.l~miPin'N1U~~tluPin'l!f1~'j1'N!J4uTu L'll~ 1 U'j~fle:J'U~'JEJ
1.

Aru::n~1um1a1'U1um1

ii'Vlu1m~fi1u'in'N1

61-:~ba~l.J

tl~~.:!1'1.1LU'W1tl~1Elr!11ll?l~~1n b~EJu~e:JEJ tl~~ne1u~1EJ

atiuauu a1'U1EJrl11ua::mn1~m'j
'

~eJ1'U'JEJfl1ii.'11Ufl\11'Ub'lJ~~'U~ fl1'j'Pi fl'N1tl~~tll.!Pi fl'N1?1~1'Nfl{u1ii b'lJ~ 1 tl~ti51'Ur!W~miUfl1~
"
'
OJ
1.2 'U1EJ"tl1ru<B'EJ ~'Ww~~LL?I-3
~e:J.n~uilb'V1Pl~~~~uua::tl~::U1'U~a.,
miumi
,
1.1

~

1.3 'U1.:1e:l1~~ U~Le:lfl

fl'j'jl.Jfl1'j

.

1.4 ?!.~.~. EJ'Vli5'U1
'UWEJ~~G\1'U'Uvl
,
,

m~um~

1.s 'U1\1?111m~rum u~::a~Fi~u~1

m~umi

1.6 'U1UWiEJ Ii'Vl~EJuii

~.rnun~u.a::u~fMl
•
'IJ
'

fl'j'jl.Jfl1'j

1. 7 'U1.:1?111?1:U1~
iEJtl~t~'M'~
,
...

~.~l.l&i\ll.?l~um1Pimrm1.:~1na.,

fl'j'jl.Jfl11

Q.l

~

t.l

•

I

1.8 'U1EJ"l!PIMI Ufl'J'U'U

"

'

1.1 o 'U1.:~?1111'a.rmu Le:J~t'U1u
1.11 'U1\I?I11WUafll~ -rn'N1Lri"ll'j
2.

'IJ1mru

fl';i1l.Jfl1iUG\tbG\'lJ1'Ufl11

..,,

•

tini br!i1t~'UbEJ'U1EJ ua:: u~'U

m1l.lm1~t~"!i'JEJI.G'l'll1'Wmi
,

tinibrli1t~'ULEJ'U1EJUG\tU~'U

m1l.lm1~t~"'mJI.G'l'IJ1'Um1

tl

tJ

cJ

'U

f\11l.Jfl11llat~"ll'JEJI.G'l'IJ1'Ufl11
'U

flru::n'a1Uf111e:i1U~1LU'Ufl11 ii'VlU1~boU1~'JUtl1t"l!U iLR11t~e.!G\fl11:ij~m1Pim~n~~~1'U

Lbatr~rumw"lle:J-:Ji.'11tin.:~1'1.1L'lJ~~u~nT~Pin'N1
ua:::ij~v11~1\ILL~'I.I~~'U1fl1'j'Pin'M-1-ffu~u~1'U 'atEJt 3 u
,
...

('V'l.P\.2563-2565) bbG\tbb~'UU~tmfl1'j'U'j~-.ij1tJ\I'UU~~l.J1W 'V'l.Pl. 2563 U'j~fle:l'U~'W

~eJ1'1.11EJfll'ji.'11iJm1'UL"Il~~u~m~Pi fl'Nltl'j~fll.!Pi fl'N1?f'j1'Nfl1u1ii
L"1l~ 1 tlitu1uRru~m~l.lm~
OJ
2.2 '1.11EJ"ll~fl~
bLthtlu
~e:l.fl~U'UbEJ'U1EJLb~tbb~'l.l
1eJ.:!U~ti51'1.1
"
,
,
2.1

'U

2.3 '1.11EJ"ll1qJiti :a'WmtLL?I~

•

"''

b:U1'Vl'U1'Vli5ifl1i
,

,

~e:J.n~uilL'VlPI~~I'l1UbbatllitUJ'U~a., m1llfl1~

'

-2-

tmi.'liltmrum ~~um

~.m .n~uu~\'11"'~1'lJ'l!ftflit

n"''U.In1"'

2.6 i.'I.!JI.JI. fJVIGVl tltum:91it11l\lYi

~a.mi1lri-3Li.'I~1Jm"'~Mm"'~m~1

n"''U.In1'l

2.7 U1EJn-a'a n'VlVitJGU

ueni1!W9lll!ffl~~m!l
"

n"''Ulfl1'l

2.8 u1-::~i.'l11'f"1~
ia'll"'::~~
1
...

~a.na11~~Li.'I~1Jm"'Rn~1m~lna~

n"''UJn1'!i

2.9 U1-1tl"'Wfll~ ~~~!JI~

~fl~1iiLVIfllfl

n"'"'11fl1"'

2.10 U1EJ'1'l-B'a •tbmn~

~n~1iiLVlfl!n

fl'l"'1Jn1'l

Pln~nilLfll'ln

fl'l":i1Jfl1"'

2.12 'l.I1"8"'tyty1 2J"~'V15

;ln~1iiLflf'ln

n"'"'1Jfl1'l

2.13 U1"i.'I11W~n'l
... i'n~5'l"'11

i4n~1iiLflflln

fl"''run1'l

2.14 U1-1i.'l11\l'l11"'"'W fii~1L"l0

Plm~nilLVIPin

n"'"'11n1'!i

215 'LI1-1i.'I11Uau

f4n~1ULVIfllfl

n"'"'1Jn1"'

2.16 u1"anumm m.awi'1

;im~nilLflflln

n"''run1"'

2.17 u1~m~11w il11-n~

uni91n1"'-11U~11u

fl'l'l1JflTl

2.18 U1-1fl11n11,;111~1 L~tl-1~V

'lin'll"'t"ll1"'11~uti

n"''l11n1"'

2.19 u1"111~ 'ViuLa~

'tl'nVli''rltnmtlflflit

n"''run1'l

2.5

1

,

•

1

2.11 u1-::~W51ti"' 'Vla.::~m"ll1
.,

~

.!

Li\rw1n

.

•

.

.

1

•

2.20 U1~'lti"l'l"'W ft11'11"''lW
2.21 U1-1UUfli'IJltJ LLfl11f18-1

fl'!i"'1J fl1"'

uni"ll1n1nia~

•

fl'l'run1"'

2.22 U1-1fi11FI~U1it i'm~m\4"ll'l

'Un'l"ll1n1"'L~ULLattlqj"ll

fl"''l1Jfl1')

2.23 U1~oUfJU1 Lfl~!il~

'll'n1"ll1n1"'illn~1

n"''l11n1"'

2.24 U1~U'VIl)111J IJ11Jl"'1L'-'tY

uni"ll1fl1"'illfl'l~1

fl'l'l1ln1"'

2.25 U1fJfl11"ll1£1 fl"ll1'rl"'

U'nV1i'na1m~flflit

n"'"'1Jfl1"'

2.26 u1va-1'111'U111 ~'Vli'Yla

il9lm

n"''lUn1"'

un1Lfl"'1::~Lat11aLLat:WJ'U

n"'"'1Jn1"'

2.28 'U1-1fi1Tlitil"'W Ltl~tU111

un1Lfl'l1t~LEJt11tJLLa::~u

n"'"'1Jn1"'LLa::La"lJ1~fl1')

2.29 U1~fl11'r41-1'V18~ moWUG,

oU'n1Lfl'l1~Lvtl1f.ILLitt~U

~"'~l'lT.i

2.27

"

u

U1tJL~~~ ll\iLLflit"l

tUOI:Irt,

~

Q,IQI

...

"''

~"ll1Wl'IJ11Jm"'

v

'

3. Ana::n,·nm1~JhtJLit'U1'*m, ihn!,fiuu;in'l1mn~Lee~m'lu"'::'f!11 "'1tli.'11"'::ihR'ty ~~-n11,;
':i11J"'111 U"'tlJ"lit~a tham-nn~m'ru ~~vhuty;ia.mm i'1J"'1fN11Ui1 a1U1Elfl111Ji.'I::~"Jn"'::wh~fi'1LU1Jn1'l
.I

...

u"'t'q11 LLat·:nueu,

.. ~ "'"'
..,j...
"' .,
• ....
:'i'
••
"'
!JI111Il1'lfl~VIL~"'tl11ti1JWJ1EIVILflfl'l"lltl~fl1Jn1"'~1LUU~1U~111~fl"'~n1~ u"'::fl8tl9'11tl

u1a'(l~n~ LLn"l~u
" ~LLflit1
"'
4.2 U1VL~~~

~a1mam""Imiw1m.naLLa::uuu

4.1

U'ltii1uflw::n'l"'11fl1"'

un1Lfl'l1::~LEJt11fJLLit::ll~'U

4.3 U1~i.'l11'r41~Vltl~ ffloWUG

11n1Lfl"'1::\fu1vu1aLLa::~u

4.4 U1-1ih.fi''Vl"' L~fJ-1QU

unti"'t"ll1a11wu5

4.5 U1-1f!T'Ylit11"'W L81JltU111

Un1Lfl'l1t~Lvti1EJLLit::LL~U

1

4.6 u1~a11nuam i'n~1LoW"ll"'

m"'1lm~l.&a:aa~m"'

n'l~~n1~wa~~1a~m"'

-3-

s. fttu::nnam·ahm.h::wuuit iiml1vl ~~\'111.LtJ\Jth:aiiu ~wu~a LLatifltl~m'ifi1LiM11l
911111fl~-3m~

th:: ne\JA'·u1
flimnilL'Vlf'ln

tl'l'tti11JfUU:lfl<;i'i1Jfl1'i

flin~1iiLVlf'ln

fl'i'l1Jfl1'i

5.3 1J1.:~a11Y41.:i'rla.:~ ;lniufi

Ufl1LFI'i1tWuLa\J1EJLLat~lJ

fl'i'i1Jfl1'i

5.4 1J1-3a111amcl L£1Vlt1J111

t!n1Lfl'i1t,ruLatJ1BLU'\t~lJ

n<;}'l'1Jfl1)1.La::LmJ11J fl1'i

s .2 1J1~a111Ji11J Lilfl111n

•

5.5 1J1~a11Yi11aPi~ i'n~,L~"!!'i

,., , •

mT.Ufl1'iua::~"!!1a~~fl1'i

1~flwtm'l'11fl1'l'vtl~i'tJfl1'l'U.~~~-3 tl~tm~11!1ilvtl~i'tJ1IB\Jl1l.I1EIL~U.MLa~';l tJ'i'li11P~fltl'l::a.:~fl
vl11~H''rlntl~m'l
•

·.

thi.:~r.hun:m.tL'll~iuilm1ilin~1'll1~o11Pintt1't~1"M-!Jitnil L'II~

1

il62./2563

L~v.:~ LL~.:Ji.:~fl~mwm'i'W:ul'ifll1~fl'h~utrrnn:hfl'ty1m.:~mvo1ilrnw
Lfiey.ijmh~,m~,U~ YU'I. 2563~1\!tmU.~uViffl'.ifi~~~fi1il L'lm 1
r.hun-31'UL'IIl'lifuilm'li'in~1'll':i~o11Pintt1'1'i1~!Jitnil L'll~ 1 1~ihJ.r.~uiffi!'LI1tn'ii'imf1

l'l111il
~..f

~

!"!

""

'I

""

...

-;;:

S..l

-'"'

'II'U'W'U~1'U ':i~tl~ 3 1J (Yi.fll. 2563-2565) L1J'Ufl';iel'U'VIfii'VI1.:!L'Ufl1'l'U'i'Wl'lLLfl~1ilflfl1":inf1'WI'II8'11."11Ut1'11UL'IIfl't'i'U'VI

...

m1iiimnLLa~LiJuU.u1'VI1'1L'Uf1T:iLL'lla.:t~LLe.t'LI'li!)'Ui~m':i'll':i~"ihtl'I'U'll1::111fll Yi.fl. 2563 m'l~i'l'Vi1'1'U'll1~111fll
'i1a~1u'll1~'h\J LLa~m'i9lfl~111 'li1~Lilut:.~a1Vfii'll1~a'VIfim-w 'll1::a'VIfie.~a avflflav.:~nu'll-;;::)1'11mp;~m
I

V

tU

..

.:::.,.c:i

4

~

V

A

q~

...:i

I

II

Q.t

~

11fl1EI'VIflf1Lf1WifiLLfiZ1tif11':i'U'iVf1':ifl"ilfl11'U1'Ub11el.:J'VI~ 'W.fll. 2546 LLfl~'rt':iZ':i1'11flf)tf!)fl111fl'JEIVfamflW'flbLf!Z

1finT:i'U~Vf1'ifl"ilt11'i.U1tJWv'lilfi (nuu~ 2) -w.fll. 2562 Ju
1um'iil Lyjv1~m'i~fl·vh1fl':i'lfl1':iffl"iln'i'i11'll':izlil1tl'Ylv-1ihum1'LIL'IIl'lifuilm'iilin·tn'll'iz\l11fln~1
G'l'i1'~flitnu
L'll~ 1 L1J'U1'li~1Eifl1111L~a'U~Btl Ofl~B.:J
LLa:::L'III111ZG'I11 l\i.:JLL~.:!~'Iflfl1Zfl';i111fl1'ioW"il1'ifll1~flJ;h~'U
~
~
fl1111th~ty1fl'i.:Jm-;;/n"ilm':i11LfjB~ijfl'Vi1LLe.tu'llnmm-;;~_h:::lil1\hu'l..l'i:::111ru 'Vt.fll. 2563 'IIB.:~thum1'UL'IIfliuil
1

m'ii'intt1'll':i:::o11fln~1~':i1'l!t~)'itnil L'llfl 1 'll-:iznB'U~'la
~

.I

d

'll-:i::ti1'Uflru~m-:i11t11'i

1. e.tB.G'I'Vtu.~'i1'M!l'iti1'U L'lll'l 1
v

.:! .ru

2. 'U1t:lbaBt'lfWl ':i'llfll1f11'i

':ifl.:!e.tB.G'I'Wu.~'i1'l!tU':itn'U L'll~ 1

':ifl~U':iZli1'Uf1':i':i11f11'i

3. tJ1'1G'I11G'Infln11a iiu1\lrl"

'ifl'le.lfl.G'I'Vt'll.~':i1'l!tUili1U L'll~ 1

'ifl.:JU'iZ51'Ufl'i':i11fl1'i

•

4. 'U1'1W'VIDU'Uvi

.I

.I

uai~u

tt

d

d

'i8.:!e.IB.G'I'Wu.~':i1'l!t!l'iti1'U L'lll'l 1

5. 'U1.:!B'iWt'l~ "il'l~l'l~

':ifl.:!U':iZu1'Ufl'i'i11f11'i

t:JB. m'l11Ub'VIt'l ~flfi111LLm:'ll':i:::Lil'Ue.ta

'

'

6. 'U1-:Ie11~fl UJ;UBfl

I

.C..

JC::Iro

Q

QJ

f)';i';i11f11':i
It

e.IB.f1a11'U':iVf1':i~1'Uf11'iL'I'UU.aZG'I'U'VI'i'rtf.l

'

7. a.f!.l'l.ti'VIli'U1
umt~:::l'la1't.!uvi
'\
,o~
,
8. t.!1'1&111m1wm 'l11:::~R"~ufl1
9. 'U1tloW"Ii'fl .ti''V!5uuil
10.

"

.

.

'U1-:It'I11G'I"il1~ ~tl'll'i:::~'M;f

f)';i';i11f11':i
f)';i';i11fl1'i

.

Nt~.mi11u~vr1'i'I1'U'Uflfla

'

.
tJ!i,m-vrU.vi Ntl.rujua~tmllfmfiifl't'J'lV1'1'1lm.,

'llfi,mmi,i/1
~

e.~B.mi11-w'~ti1fl':i"'
~

f)';i';i11f11'i
fl';i':i11f11':i
fl';i':i11fl1'J

unm~mi,ilt e.~B.m!11~1'U'll'lm':i

n'J':i11f11':i

12. 'U1.:1Uti'U1 Lflflfll~

'lln,mvru1i/1 t:48.Vf'lhl'lfl':i1"ilG'Ifl'UmU1'U

f)';i';i11f11'i

13. 'U1aa'IV!'U1'VI fl'I'VI-r,a

'll~mivrU'1il e.~a.n~11f1!1'111111aLLa:::flfi

fl';i':i11fl1'i

11. 'U1'1~1-:~11w n11'Vta

a

14. 'U1tJG'I'i~a "li1aLnfl

""

tt

fllf1'l!t1'UL'VIf'lfl

f)';i~11fl1':i

fln"M1UL'VIi'tn

fl';i'i11f11':i

fln"M1u L'VIflln

fl';i'i11fl1'i

17. 'U1'18':ityty1 3JG'I~'VIti

ilinmuL'VIflln

fl';i':i11fl1'i

18. 'U1'1&111~':i11':i':iW t'ITib1f1

""
""
~
t'lf\'l!t1'UL'VIfllfl

fl';i'i11fl1'i

fln~nuL'VIt'ln

mwm'i

20. ti1-:JG'I11'il.m-w'i ii"Vtab{,n1

fln'l!tTUL'VIt'l ti

fl':i':i11f11':i

LLn1'll'i~n1G'I

f!imnuL'VIt'ln

fl'i'i11fl1'i

flnmuL'VIf'ln

fl';i'i1Jf\1'i

23. 'U1-:J&111ft'VI'im B'U'VI':itl11

fln'l!t1UL'Vlflln

fl'i'i11f\1';i

24. 'U1.:~a111a.n", 'llaBfl.ti'a

ilimnuL'VIflln

fl'i'i11 fl1 'i

•

16. 'U1'1Wli1B'i 'VIfl.:Jm'll1
Q.l

.

19. 'U1-:J&111'Ua'U

21.'U1\IG'I11111a

.et

.t

L~n111n

22. 'U1-!lf1't.lnm't.l~ aua1a
41

-

6~

-2-

25~ u1.:~4'111Yh.rnm~n L~emla

um.h::"ll1if:u..;'ufi

n':i':i:Un1':i

26. 'U1.:1':i::~h'l'UlJ ~ll4'11'l':iW

un'VIi'-nmm'Uflfla

m"J:um':i

un1"111m"Jwa~

n':i"J:Un1':i

un1"111f11':ifin'li1

n'l<J:Um':i

un'VIi''nmfl':i'Uflfla

n':i':i:Un1':i

unl.ffl1::i.h.iiinm.J~ue-ru

n':i'l:Un1':i

'

27. u1.:~tiu'V!i'~ru LLn:u'VJeJ.:~
28. u1.:~4'111Lnrui'~ll
a'Vlfii'n~
...
,
29. u1va:u"111tt fl"ll1-n':i

'

'

•

un1Lfl':i1::oM'IJbtl'U1 t:JLLa~U~'U
"

V

.4'

V

I

32. 'U1tl1JfB!n~ LLfl1'4'U
33. u1.:~a111'amw LeJ~::u1:u

~fl.ml:U'UbEI'U1EJLLa::LL~'U

•

n':iT.Ut111Ua::La~1'4n11

~'li~tm

1. 'W"1'lW1 1Lfl':i1::VILfl':i.:~m"J/n"m';i:u~u~a::mi:uLaut~'tlt~·:mtl"J:::u1ru Lflt:Jiifl11:uaaf!flaa-:u1tl

•

ll1~';i~pua1ufH1'UL'tl~~u~m<J~n'l!n :U1~':im':itl'!ut11.:~tl<J::i;'VIfi.m-n1um"Jtl!}~<J111m':i i11f1'fiLL~utl!}~
':i1"lln1<Jtl':i::~1tl'tl8~a1U'n~1'1Jflru::m<J:un1':im':ifiim~n~uifu\i1'W u1au1mhun{I1'1Jflruzm"J:um<Jn1<Jfiin'li1

~'W~'U\i1'UU~utl<J~:u1ru -n.fBI. 2563 LL~'U~~'W1nT:ifiim~1~'U~'U\i1'U<J::a:: 3 u(-n.fBI. 2563-2565) 'll8..:J
~

~

O<V
.J'.,j
g
tl
g
~
.. ·
::..~,.
~Q
:;!
4'11'Um1'UL'll~'n'U'VIn1".il"lfl'ti1 "J::U:Urtfl'\oJ1"J':i1'\oJ{J':ili1'1J L"ll~ 1 ':i1:U'VI~L'H811Lt:J.:i~'VIlif'l14'1~':i"ll1~ U~'Un1':il"lfl'li1

IJ.~,:j"lf1~ I.La::LL~'W~'U~L~t:J1iJ8~'n~8ll:ij~,h~ufl11:Ua1~ty'll8~1fl':i-:Jf11':ifnliln':i':i:U~"::~1L'ilum':iL'UU-:J'Utl':i:::U1W
'W.fBI. 2563

t l1'fli1tl~n'\oJ1 LLa:: LL u~'l111fl1~ m-s/n'<\1 m':illmlma~'VI551tin~1'UL'tl~lfu~n11fii n'\i1
tl-s::Ull~fl'\oJ1"J':i1'\oJ{]iBTU L'ti~ 1 L~8bl1'tfi~ m<Ji\JLfl~~'IJnaflVIifl'Un1"J'i\I::'U':i':if!Lthtl':i::4'1.:!fl~1:U1ifa..;'f!u'ti8-:J
2.

<{

8-!lflm':i

~~d' ~~LL~'IJ~UL\Ju~u1t1
i-:J ru

1u~

-

n·

il'U1flll Yl.fl.2563

:==:> /

l__ _

ชื่อโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………..
มีความสอดคล้องกับ  แผนกลยุทธ์ สพป.สฎ.1  นโยบาย สพฐ.
 นโยบาย สพป.สฎ.1
 KRS
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  มาตรฐาน สพท.
 อื่นๆ .....................................................................................................................
ผูร้ ับผิดชอบ / กลุ่ม ………………………………………………..…………………………………………………………………..
ลักษณะโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………..
งบประมาณทั้งสิ้น ……………………………………………………………………………………………………………………..
___________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
………………………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
2. วัตถุประสงค์
2.1 ……………………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 …………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.กลุ่มเป้าหมาย
…………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ชือ่ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ
ชื่อกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. รายละเอียดกิจกรรม/และงบประมาณที่ใช้ จานวน..........................บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(..................................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(..................................................)
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(..................................................)

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................... กลุ่ม/หน่วย...............................................
3. วัตถุประสงค์
4.1 ................................................................................................................................................
4.2.................................................................................................................................................
4. งบประมาณ
4.1 ประเภทงบประมาณ  เงินตามความต้องการจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
 เงินงบพัฒนาคุณภาพ สพฐ. จัดสรร
 เงินอื่นๆ .............................................................................
4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร(บาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1(บาท) ไตรมาส 2(บาท) ไตรมาส 3(บาท) ไตรมาส 4(บาท) ยอดคงเหลือ(บาท)

5. วิธีการ/กิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ผลการดาเนินงาน (ที่เกิดตามตัวชี้วัด)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ปัญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน
(
)
วันที่ ........./............./.............

